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Abstract

Neste artigo, procuramos dar uma visão panorâmica de diversos tópicos em geometria diferencial
moderna que estão relacionados, as vezes de maneira não trivial, com a geometria simplética e suas
origens. Daremos particular enfase a dois grupos: o primeiro, relacionado com a geometria de estru-
turas de Poisson, sua relação com dinâmica, simetrias e com a teoria de Lie; o segundo, relacionado
com a ideia de quantização e suas muitas rami�cações. Utilizaremos estas descrições para mencionar
alguns dos trabalhos do autor e como se encaixam no panorama geral. Finalmente, detalharemos um
conjunto de contribuições do autor que combinam geometria de Poisson e teoria de Lie para estudar
o problema de quantização.
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1 Introdução

Nesta breve introdução, vamos descrever as ideias e a estrutura deste artigo. Começamos lembrando uma
frase famosa que serve para contextualizar os nossos objetivos:

"O universo não pode ser lido até não termos aprendido a língua e termos nos familiarizado com os
caracteres em que está escrito. Ele está escrito na língua matemática, e as letras são triângulos, círculos
e outras �guras geométricas, sem cujo meio é humanamente impossível compreender uma palavra."
Galileu Galilei (1564-1642)

Esta frase pode ser entendida como paradigma de muitos aspectos da interação entre a matemática
e a construção de conhecimento cientí�co. O aspecto que nos interessa aqui é o destaque que Galileu
deu à geometria dentro dessa descrição. Desde uma perspectiva moderna, o destaque que �zemos
acima de "outras �guras geométricas" pode ser considerado como profético: o enorme desenvolvimento
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da geometria desde os tempos de Galileu e, em particular, da geometria diferencial, seguiu as linhas que
ele traçou e foi paralelo ao avanço do conhecimento cienti�co. Variedades diferenciais, subvariedades,
�brados, tensores, etc. podem ser pensados como extensões das �guras geométricas que Galileu tinha em
mente para "descrever o Universo". De fato, podemos mencionar várias instancias destas trocas, como o
desenvolvimento da teoria de curvas e folheações associado à modelagem mediante equações diferenciais,
da geometria Riemanniana ligado a descrição de diversos fenômenos e da pseudo-Riemanniana ligada à
gravitação e a teoria da Relatividade. Neste artigo, o foco estará em uma outra destas instancias em
particular: aquela ligada à geometria simplética, nascida no contexto da mecânica, e de várias das suas
rami�cações.

Vamos, então, fazer uma breve descrição do conteúdo deste artigo e da sua estrutura.
Na seção �2, o objetivo é apresentar elementos básicos da geometria de Poisson, das suas orígens e

aplicações em mecânica, sua relação com simetrias e a teoria de Lie, e sobre o seu estudo geométrico-
diferencial moderno.
Na seção �3, o objetivo é apresentar a ideia de "quantização", nascida da tentativa de conectar os

formalismos matemáticos por trás das mecânicas clássicas e quânticas, e suas muitas rami�cações e
profundos impactos na área de geometria diferencial. Depois de mencionar várias linhas, daremos enfase
ao chamado problema de quantização por deformação de estruturas de Poisson.
Em ambas �2 e �3, incluiremos breves menções a alguns trabalhos do autor aproveitando a descrição

panorâmica para contextualiza-los.
Por último, na seção �4, descrevemos uma linha de contribuições feitas pelo autor que combinam

resultados em geometria de Poisson e teoria de Lie para estudar o problema de quantização. Discutimos
brevemente no �nal como esta linha continua.

Vamos assumir que o leitor tenha alguma familiaridade com noções de geometria diferencial básica como
variedades diferenciáveis, subvariedades, formas e tensores, derivadas de Lie e cálculo em variedades.

2 Panorama I: geometria dos colchetes de Poisson

Nesta seção, vamos começar lembrando das origens de colchetes de Poisson e estruturas simpléticas
em mecânica clássica, destacando algumas das suas propriedades características. A seguir, elaboramos
sobre a relação entre estes colchetes e as simetrias subjacentes, e lembramos de um exemplo, o corpo
rígido, que serve de paradigma para muitos aspectos e rami�cações. Finalmente, fazemos uma breve
introdução da geometria de Poisson do ponto de vista da geometria diferencial moderna, mencionamos
alguns resultados fundamentais e sua relação com a teoria de Lie. Ao longo do caminho, mencionaremos
alguns dos trabalhos do autor relacionados a este contexto.

2.1 Colchetes em mecânica clássica.

Vamos começar lembrando o papel dos colchetes de Poisson em mecânica e destacando a natureza ge-
ométrica das suas propriedades chave. Um referência clássica para estes tópicos é [2].
Para motivar a aparição destas estruturas, consideramos um sistema mecânico simples onde a con-

�guração do sistema é representada por q ∈ Q = Rn (ou Q ⊂ Rn um aberto). Seguindo a mecânica
Newtoniana, e assumindo que as forças atuantes F são "conservativas", sendo de�nidas por um potencial
V : Q→ R via F = −∇V , a evolução t 7→ q(t) esta determinada pela equação diferencial de 2a ordem

M
d2

dt2
q(t) = −∇V |q(t),

onde M é uma matriz simétrica invertível que representa as massas (eg: Q = R3 e M = m id3×3 para
uma partícula de massa m). Seguindo o procedimento standard de adicionar incógnitas e assim obter um
sistema de EDOs equivalente de 1a ordem, as eqs. acima resultam equivalentes ao sistema

d

dt
q(t) = M−1p(t),

d

dt
p(t) = −∇V |q(t),
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onde a incógnita é t 7→ (q(t), p(t)) ∈ Q × Rn. Estas são as equações de Hamilton para o sistema e
chamamos P = Q × Rn de "espaço de fases". Não é difícil identi�car que a estrutura destas equações
é muito particular e isto nos levará aos colchetes de Poisson. De fato, por trás do sistema existe uma
função distinguida H : P → R no espaço de fases, chamada "Hamiltoniana", dada por

H(q, p) =
1

2
p ·M−1p+ V (q). (1)

Com ela, podemos colocar em relevância o papel espaço de fases, chamando x(t) = (q(t), p(t)) e escrever
o sistema da seguinte maneira:

d

dt
x(t) = J∇xH,

onde ∇xH = (∇qH,∇pH) ∈ R2n e

J =

(
0 idn×n

−idn×n 0

)
.

Esta J é chamada de "matriz simplética". Fica, então, destacada a estrutura particular das equações de
Hamilton: os dados estruturais são (P, J,H), de�nindo um "sistema Hamiltoniano".

Vejamos agora como aparecem os colchetes de Poisson {, } chamados de canônicos e associados ao J .
Uma forma de motivar sua aparição é pensando na evolução de "observáveis" dados por funções (suaves)
f : P → R (eg: f(q, p) = qi coordenada posição, f(q, p) = pi coordenada do "momento linear" ou f = H
representando a "energia mecânica" do sistema). Usando a regra da cadeia, é fácil veri�car que

d

dt
[f(x(t))] = (∇xf · J∇xH) |x(t).

Aqui, o ponto chave é que a operação necessária (entre () no lado direito) só envolve as funções f,H e J ,
e é independente de conhecer a dinâmica t 7→ x(t). Descobrimos então uma operação entre funções que
é estruturalmente importante: o colchete de Poisson canônico em P ,

C∞(P ) 3 f, g 7→ {f, g} = ∇xf · J∇xg =
∑
i

∂qif∂pig − ∂qig∂pif ∈ C∞(P ).

Observemos que segue diretamente da de�nição que {, } é uma derivação em cada um de seus argumentos
(com respeito à operação de produto de funções):

{f, gh} = {f, g}h+ g{f, h}.

Esta propriedade é fundamental em vista da relação entre os {, } e a derivada d/dt ao longo da dinâmica
hamiltoniana:

d

dt
[f(x(t))] = {f,H}|x(t).

De fato, a propriedade de derivação nos diz que, �xada f , a operação

X : C∞(P )→ C∞(P ), g 7→ {f, g}

de�ne um campo de vetores chamado de "campo hamiltoniano associado a f". Este campo não é outra
coisa que o sistema de eqs. de Hamilton em P de�nido pelos dados (P, {, }, H = f). Outra propriedade
especial dos colchetes vem do fato que J é invertível: {f, g} = 0∀g ∈ C∞(P ) implica df = 0 (f localmente
constante). Esta propriedade especial de "não-degenerecencia" será a que identi�caremos como propria
de colchetes "simpléticos" ao invés de colchetes de Poisson gerais em �2.3.

A utilidade desta estrutura dada pelos {, } para o estudo do sistema mecânico vai muito além do
esperado inicialmente. Para ter uma ilustração imediata, observamos que o colchete possui a propriedade
de antisimetria {f, g} = −{g, f} e que isto permite deduzir estruturalmente um resultado importante: a
conservação da energia,

d

dt
[H(x(t))] = {H,H}|x(t) = 0⇒ H(x(t)) = H0 const.
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Notemos que, no caso de um sistema com 1 "grau de liberdade" (dimQ = 1) como um pêndulo, a
conservação da energia permite resolver o problema completamente: a solução x(t) ∈ P ' R2 está em
uma curva de nível de H e a parametrização temporal da curva é dada resolvendo uma integral (elítica
no caso do pêndulo de�nido por V (q) = −mg cos(q)). Para sistemas com mais graus de liberdade a
conservação de H não é su�ciente, mas certamente ajuda na resolução, permitindo eliminar uma incógnita
(sob hipóteses de regularidade apropriadas de H).
Para continuar com esta linha de pensamento, generalizando a ideia da conservação da energia para

ajudar a resolver o problema, introduzimos as chamadas "quantidades conservadas". Um quantidade
conservada é uma f ∈ C∞(P ) tal que comuta com a hamiltoniana H,

{f,H} = 0.

Usando os cálculos acima, segue diretamente que f(x(t)) = f0 const e, logo, quando f0 é um valor regular,
podemos eliminar uma das incógnitas em x(t). Notamos que não precisamos conhecer as trajetórias para
achar quantidades conservadas, aqui �ca destacada outra das utilidades do colchete de Poisson.

Notavelmente, embora não seja imediatamente obvio, a natureza destas estruturas é geométrica. De
fato, J (ou o {, } associado) de�nem uma "estrutura simplética" no espaço de fases P . A enfase na
caracterização geométrico-diferencial pode ser motivada fundamentalmente por dois fatos. Primeiro,
como vimos acima e como veremos a seguir, a presença de quantidades conservadas e simetrias consegue
ser exprimida eliminando incógnitas mas mediante procedimentos não-lineares (eg: usando o teorema da
função implícita) e derivando em conjuntos que são naturalmente variedades diferenciais. O segundo tem
a ver com a presença de vínculos em sistemas mecânicos. Nestes casos, as possíveis con�gurações estão
restritas por vínculos mecânicos (como quando duas partículas estão unidas por uma corda ou quando
um objeto não desliza sobre outro) e as forças envolvidas são desconhecidas a priori. Para estes casos,
quando existe uma regularidade su�ciente, a restrição à subvariedades (eg: o espaço de con�guração
é agora Q ↪→ RN subvariedade e P = T ∗Q seu �brado cotangente) joga um papel fundamental para
conseguir eliminar as "forças de vínculo" desconhecidas das equações e chegar em um problema bem
posto.

Observações 2.1 Dentre os muitos resultados paradigmáticos que podem ser descritos mesmo a este
nível elementar, vamos destacar alguns.

1. Conservação do volume do espaço de fases: o teorema de Liouville nos diz que, denotando φt : P →
P o �uxo das eqs. de Hamilton, dada uma região regular R ⊂ P , o volume de φt(R) com respeito á
forma vol = dq1 ∧ dp1 . . . dq

n ∧ dpn é constante. Na linguagem moderna, isto segue de φ∗t vol = vol.
Na sua vez, isto segue da sua versão in�nitesimal em termos da derivada de Lie LXvol = 0 onde
X é o campo em P que corresponde com as eqs. de Hamilton. Notemos que a identi�cação das
estruturas relevantes coloca em manifesto que este teorema vale para qualquer função H, não só
para a função (1) que vem da mecânica Newtoniana do caso acima. Observamos também que, no
caso simples de P ' R2, por exemplo, obtemos que se na direção q a dinâmica tende a contrair,
podemos deduzir que na direção p deve expandir, e vice versa, devido à conservação da área.

2. Perspectiva variacional: as equações de Hamilton podem também ser entendidas como aquelas que
determinam, dentre um conjunto de possíveis curvas parametrizadas t 7→ x(t) = (q(t), p(t)) ∈ P ,
aquela que é um ponto crítico do funcional

SH [x(t)] =

∫ tf

t0

(p · q̇ −H(q(t), p(t)))dt.

Voltando à EDO inicial de segunda ordem para t 7→ q(t) ∈ Q, esta também pode ser vista como
determinando um ponto crítico do funcional

SL[q] =

∫ tf

t0

(
1

2

d

dt
q(t) ·M d

dt
q(t)− V (q(t)))dt.
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A função que aparece dentro desta integral chama-se de "função Lagrangiana" e dá lugar ao "for-
malismo Lagrangiano" que dá uma descrição equivalente do problema mecânico. As descrições
Hamiltoniana e Lagrangianas podem ser conectadas diretamente e isto envolve a chamada trans-
formada de Legendre. A perspectiva variacional, na qual as vezes a solução de�ne um mínimo, é
também muito importante e se generaliza à descrição de muitos outros fenômenos.

2.2 Colchetes, simetrias e o caso do corpo rígido.

Antes de de�nir estruturas simpléticas e de Poisson de uma maneira geométrica, vamos continuar com
nossas considerações elementares. A primeira é sobre a interação entre simetrias e quantidades conser-
vadas. A relação fundamental entre estas, desenvolvida por E. Noether, toma uma forma muito estrutural
no contexto dos colchetes de Poisson. Uma referência detalhada sobre os tópicos descritos abaixo é [1].
Considerando um sistema Hamiltoniano (P, {, }, H), uma transformação φ : P → P de�ne uma simetria

se φ é um difeomor�smo que satisfaz:

φ∗{f, g} = {φ∗f, φ∗g},∀f, g ∈ C∞(P ), φ∗H = H.

Estas propriedades garantem que φ preserva as soluções das eqs. de Hamilton. No contexto do sistema
mecânico simples de�nido pelo H em (1), se V = 0 temos que as q-translações (q, p) 7→ (q+ τ, p), τ ∈ Rn
são simetrias; se Q = R3, M = m id3×3 e V ≡ V (‖q‖) só depende da norma (como no problema de
força central), temos que as rotações (q, p) 7→ (Rq,Rp), R ∈ SO(3) ⊂ Mat3×3(R) de�nem simetrias.
Destacamos que a versão in�nitesimal de ser uma simetria de (P, {, }, H) corresponde à de ter um campo
de vetores X em P tal que

LX{f, g} = {LXf, g}+ {f, LXg},∀f, g ∈ C∞(P ), LXH = 0.

Para familias conexas t 7→ φt de transformações, a veri�cação in�nitesimal ∀t implica a condição global.
Vejamos agora a relação entre simetrias e quantidades conservadas, ambas como de�nimos acima. Uma

quantidade conservada µ : P → R (logo, {µ,H} = 0) de�ne uma familia de transformações t 7→ φt dada
pelo �uxo do sistema (P, {, }, µ) de equações de Hamilton com H = µ. Isto é, φt é o �uxo do campo
hamiltoniano X associado a µ. Se queremos veri�car que φt é simetria para cada t, como observado
acima, alcança veri�car sua versão in�nitesimal para X. Pela relação que descrevemos acima entre os
{, } e a evolução de observáveis, a condição in�nitesimal de simetria se reduz a:

{µ, {f, g}} = {{µ, f}, g}+ {f, {µ, g}}, ∀f, g ∈ C∞(P ).

Acontece que esta condição é sempre satisfeita (mesmo sem precisar de µ ser quantidade conservada) e,
assim, identi�camos uma outra propriedade característica do colchete de Poisson: a identidade de Jacobi.
Mais para frente, colocaremos as três propriedades características detectadas até agora: antisimetria,
propriedade de derivação e id. de Jacobi juntas na de�nição geral de estrutura de Poisson.

Chegamos, então, ao fato de que toda quantidade conservada µ de�ne uma familia a 1-parâmetro
de simetrias t 7→ φt. A relação inversa também pode ser estabelecida, seguindo raciocínios análogos
aos dados e sob certas hipóteses técnicas que não precisamos discutir aqui, associando uma quantidade
conservada a cada familia a 1-parâmetro apropriada. No exemplo das translações mencionado acima, as
quantidades conservadas associadas são

µ(q, p) = p ∈ Rn,

elas correspondem com as componentes do momento linear (total) do sistema mecânico. No caso das
rotações mencionado acima, as quantidades conservadas associadas a cada gerador ek, k = 1, 2, 3 na
álgebra de Lie so(3) = {A ∈Mat3×3(R) : At = −A} ' R3 de rotações in�nitesimais é dado por

µ(q, p) = (µ1, µ2, µ3) = q × p ∈ R3 (produto vetorial),

eles correspondem com as componentes µk do momento angular. O �uxo hamiltoniano φt gerado por
µk corresponde à rotação mediante R(t) = exp(tek) ∈ SO(3) (com eixo ek) no espaço de fases P .
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Ainda mais, os colchetes determinam como compor rotações com eixos diferentes: é fácil veri�car que
so(3) 3 ek 7→ µk ∈ C∞(P ) de�ne uma representação desta álgebra de Lie no sentido de que os colchetes
comutadores de matrizes são mapeados nos colchetes de Poisson. (O leitor pode achar mais detalhes
sobre a álgebra de Lie so(3) a seguir.) Aqui já vemos uma conexão concreta entre a teoria de Lie clássica
(neste caso, relacionando rotações SO(3) com rotações in�nitesimais so(3)) e os colchetes de Poisson {, }
e seu papel dinâmico.

A ideia é acabar esta discussão sobre simetrias e colchetes, assim como sua relação com a dinâmica
hamiltoniana, revisitando um exemplo paradigmático dado por um corpo rígido livre (veja, e.g. [1, �4.6]).
Isto nos permitirá identi�car certas estruturas e motivar alguns procedimentos (de redução) mais para
frente.
O corpo rígido é um sistema mecânico que pode ser entendido como consistindo de muitas partículas

restritas por um vínculo de rigidez entre si (não podem se afastar nem chegar mais perto umas de outras).
No caso "livre" em que as únicas forças atuantes são as que implementam a rigidez, é fácil ver (por
exemplo, como consequencia da simetria por translação rígida) que, adotando um sistema de referência
adequado (com origem no "centro de massas"), a única incógnita que resta para ser determinada no
movimento de tal corpo é uma rotação R(t) ∈ SO(3). A ideia é que, pela rigidez, toda con�guração
futura só pode ser uma rotação de uma con�guração de referencia e, por tanto, podemos considerar
Q ' SO(3) como espaço de con�guração. Notar que este é um exemplo onde Q é naturalmente uma
variedade diferenciável (não-linear). Finalmente, assumindo uma hipótese de ação-reação forte sobre as
forças que implementam a rigidez, é fácil deduzir que as eqs. de Newton implicam a seguinte EDO de 2a
ordem para R(t):

d

dt
[RIψ(R−1 d

dt
R)](t) = 0, ∀t.

Nesta equação, I ∈ Mat3×3(R) é uma matriz simétrica invertível (o "tensor de inercia" do corpo, que
assumimos não-unidimensional) que tem a informação inercial do corpo respeito a rotações e ψ : so(3)→
R3 é um isomor�smo linear satisfazendo Av = ψ(A)×v, A ∈ so(3), v ∈ R3. A equação acima é equivalênte
à conservação do momento angular total e, de fato, pode ser deduzida da presença de simetrias por rotação
(veja mais a seguir).
Introduzindo L(t) := Iψ(R−1 d

dtR)(t) ∈ R3 (representando o momento angular visto desde um sistema
que gira junto com o corpo), o movimento do sistema é descrito pelo seguinte sistema de EDOs de 1a
ordem para t 7→ (R(t), L(t)) ∈ SO(3)× R3 =: P ,

d

dt
L = L× I−1L,

d

dt
R = RI−1L.

A primeira eq., que esta desacoplada da outra, é a famosa equação de Euler. Observamos que esta pode
ser generalizada ao contexto em que SO(3) é substituído por um grupo de Lie H arbitrário e, ainda mais,
a eq. de Euler de um �uido tem a mesma estructura para H um grupo de dimensão in�nita. A segunda
eq. é chamada de "reconstrução" de R(t) a partir de L(t) e é simples de resolver com métodos standard
(uma vez conhecida L(t)).

Vamos, agora, detectar as estruturas por trás deste sistema e como podem ser usadas para achar a
solução. Para começar, observamos que a eq. de Euler para L corresponde a um sistema Hamiltoniano
(Pr = R3, {, }r, Hr) onde os colchetes não são os canônicos, mas estão dados por

{f, g}r|L = (∇f ×∇g) · L, f, g ∈ C∞(R3),

e Hr(L) = 1
2L · I

−1L. É fácil veri�car que {, }r satisfaz as 3 propriedades que destacamos acima do
colchete canônico {, }. Agora, uma propriedade imediata deste colchete {, }r é que a função C(L) = ‖L‖2
é uma quantidade conservada para qualquer dinâmica hamiltoniana: {C, f}r = 0 ∀f ∈ C∞(R3) (de�nindo
uma "função Casimir" para os colchetes). Isto nos diz, em particular, que ‖L(t)‖ = l0 const. para as
soluções da eq. de Euler reduzindo 1 incógnita: a curva L(t) ∈ S2

l0
está contida na esfera de radio

l0 =
√
C(L(t0)). Combinando isto com a consequência estrutural da antisimetria de {, }r, i.e. com a

conservação da hamiltoniana Hr, podemos eliminar mais uma incógnita: as soluções L(t) ∈ S2
l0
∩H−1

r (h0)
estão na interseção de uma esfera com o conjunto de nível H−1

r (h0) que é um elipsoide. Neste caso,
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reduzimos grande parte do problema a uma questão geométrica que é achar a interseção da esfera com
o elipsoide correspondente. Uma vez achada esta interseção, que típicamente é uma curva, restará achar
a parametrização temporal dela e isto nos leva a integrais elíticas (análogamente ao mencionado para
o pendulo em �2.1). Este é um exemplo do chamado "sistema completamente integrável". É também
importante notar que este procedimento ainda permite analisar a estabilidade dos pontos �xos da eq. de
Euler, i.e. das condições iniciais para as quais L(t) = L(t0), ∀t.

Figura: o "diagrama de fases" do corpo rígido. Na esfera, as curvas destacadas correspondem com as soluções

da eq. de Euler em R3 dadas pela interseção com o elipsoide de energia constante. Os pontos destacados são

pontos �xos da dinâmica, se correspondem com os "eixos principais de inercia" do corpo. Os azuis são estáveis e

o vermelho é instável, correspondendo à rotação ao redor do eixo vermelho no corpo rígido à direita. O leitor é

convidado a fazer o experimento e veri�car a instabilidade! (eg: jogando um celular pra cima com esta rotação

inicial).

Outro aspecto que queremos destacar neste exemplo é que, por trás das manipulações elementares,
estamos vendo um exemplo de uma construção chamada de "redução por simetrias". O espaço de fases
original P = SO(3) × R3 de fato pode ser munido de um colchete de Poisson (de natureza "simplética"
como o {, } canônico, veja a subseção seguinte) e a função Hr pode ser levantada a H : P → R,
H(R,L) = Hr(L) (independente de R ∈ SO(3)). A presença de simetrias por rotações no sistema se
manifesta pelas transformações φ(R,L) = (RR′, L) para cada R′ ∈ SO(3) e estas se correspondem com
as quantidades conservadas µ : P → R3, (R,L) 7→ RL. Ao exprimir as quantidades conservadas e as
simetrias, estamos navegando no seguinte diagrama:

µ−1(l0) ↪→ P
↓ ↓

µ−1(l0)/Hl0 ' S2
l0

↪→ P/SO(3) ' R3

com Hl0 ⊂ SO(3) o subgrupo de rotações com eixo l0. O destaque deste diagrama é que o colchete {, }r
que introduzimos acima é naturalmente induzido pelo {, } em P via quociente por simetrias e que, ainda,
a esfera S2

l0
também herda um colchete ("simplético") desde P . Este último é um exemplo da chamada
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"redução simplética por simetrias". Todos os colchetes podem ser usados para descrever a dinâmica das
variáveis relevantes.

Algumas contribuições do autor 2.2 Neste contexto, mencionamos os trabalhos [15, 16]. No primeiro,
consideramos uma generalização do corpo rígido na qual um corpo se deforma de maneira controlada e
resta entender a re-orientação do corpo no espaço. Este estudo utiliza o esquema de simetrias hamiltoni-
anas e de redução. Se desenvolve uma das chamadas "fórmulas de fases geométricas de reconstrução" na
qual se descreve com uma fórmula explícita a posição do corpo em determinados tempos. Esta fórmula
envolve dois fatores: um "geométrico" de�nido por uma holonomia (no �brado SO(3)→ S2

‖l0‖, R 7→ Rl0
neste caso) e um "dinâmico" envolvendo quantidades como a energia. A fórmula obtida em [15] general-
iza uma previamente obtida por R. Montgomery para o corpo rígido que é considerada um dos exemplos
paradigmáticos de "fases geométricas" em mecânica. Mais tarde, a fórmula do autor dada em [15] foi
utilizada para estudar como otimizar o número de voltas em saltos olímpicos no contexto da olimpíada de
2016, veja o artigo de divulgação [32]. A geometria de outros sistemas mecânicos parcialmente controlados
foi estudada em [16].

2.3 Geometria simplética, de Poisson e teoria de Lie associada

Tendo visto as motivações dinâmicas, a identi�cação de propriedades características importantes e al-
guns exemplos (em �2.1 e �2.2), vamos agora a introduzir as de�nições correspondentes no contexto da
geometria diferencial. Algumas referências neste contexto são [43, 44] além dos [1, 2] já mencionados.
Uma estrutura de Poisson em uma variedade M é dada por uma operação binaria entre funções

C∞(M) 3 f, g 7→ {f, g} ∈ C∞(M)

sujeita aos seguintes axiomas:

• é R-bilinear,

• é antisimétrica {f, g} = −{g, f},

• satisfaz a identidade de Jacobi, {f1, {f2, f3}}+ {f2, {f3, f1}}+ {f3, {f1, f2}} = 0,

• é uma derivação em cada argumento, {f, gh} = {f, g}h+ g{f, h}.

Um mor�smo de Poisson é um mapa suave φ : (M1, {, }1)→ (M2, {, }2) que preserva os colchetes:

φ∗{f, g}2 = {φ∗f, φ∗g}1, ∀f, g ∈ C∞(M2).

Com já mencionado em �2.1, uma estrutura de Poisson se chamará simplética quando satisfaz a pro-
priedade extra de não-degeneração que diz {f, g} = 0∀g ∈ C∞(M) ⇒ df = 0. Observemos que as
primeiras 3 propriedades acima implicam que (C∞(M), {, }) de�ne uma álgebra de Lie (de dimensão
in�nita).

Vamos dar agora uma descrição mais geométrica destas estruturas. Não é difícil veri�car que as
propriedades de antisimetria e derivação implicam que {, } está de fato de�nido por um campo de tensores:

{f, g}|x = πx(df |x, dg|x), x ∈M

onde x 7→ πx ∈ Λ2(TxM) é chamado de bivetor de Poisson. Em coordenadas locais, o bivetor �ca
determinado pelos coe�cientes2

{xi, xj}|x = πij(x), π
loc
=

1

2
πij(x)∂xi ∧ ∂xj .

A condição de ser simplética é equivalente a πx ser não-degenerado como forma bilinear em T ∗xM para cada
x ∈ M . Neste caso simplético, a inversa ωx ∈ Λ2(T ∗xM) da forma bilinear πx de�ne uma 2-forma suave

2A partir de agora, por simplicidade, usaremos a convenção de Einstein para somas sobre índices repetidos acima e
abaixo.
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ω ∈ Ω2(M). Assim, podemos dar uma de�nição equivalênte de uma estrutura simplética diretamente em
termos de ω:

ω ∈ Ω2(M), dω = 0 fechada, ωx não degenerada ∀x ∈M.

A condição de ser fechada (que é linear) é equivalênte à identidade de Jacobi para {, } (que é quadrática)
uma vez que a condição de não degeneração (que é não-linear) esta dada. Esta descrição é a mais usual
em contextos puramente simpléticos. Como uma forma bilinear antisimétrica só pode ser não degenerada
em dimensão par, vemos que toda variedade simplética (M,ω) deve ter dim(M) par.
Voltando ao visto nas seções anteriores, vemos que o colchete canônico {, } em M = P ' R2n de

�2.1 é de fato um colchete de Poisson simplético. As componentes coordenadas πij(x) estão dados pelas
entradas (constantes) da matriz simplética J para qualquer x. A 2-forma correspondente é

ωc =
∑
i

dqi ∧ dpi.

Esta construção se generaliza: para qualquer variedade Q, M = T ∗Q admite uma estrutura simplética
canônica, também denotada ωc ∈ Ω2(T ∗Q), que se reduz à descrita acima em coordenadas deM induzidas
por cartas de Q. O colchete {, }r emM = R3 que vimos na descrição do corpo rígido em �2.2 é um colchete
de Poisson que não é simplético (dim(M) é impar). Observemos que os axiomas de estrutura de Poisson
permitem o caso totalmente degenerado {, } ≡ 0.

Algumas contribuições do autor 2.3 Neste contexto, podemos mencionar os trabalhos [5] e [27] (este
ultimo em preparação). Em [5], estudamos a geometria simplética por trás de um problema de controle
ótimo de 2a ordem. Neste problema, temos que achar uma curva numa variedade Riemanniana Q que
conecta dois pontos dados, com velocidades iniciais e �nais também dadas, e minimizando um funcional
de custo. Utilizando o "principio de máximo de Pontryagin", associamos a este um sistema hamiltoniano
em (T ∗(TQ), ω). Para resolver a maximização subjacente, introduzimos um difeomor�smo de "splitting"
T ∗(TQ) ' T ∗Q×QTQ×QT ∗Q usando uma conexão linear e caracterizamos a forma simplética resultante
em termos da curvatura de Riemann subjacente. Desta maneira, obtemos descrições geométricas das
soluções dadas por curvas "splines Riemannianas". Em [27], estendemos estes métodos geométricos a
certos problemas de controle que aparecem em robótica e chegamos em curvas generalizadas que chamamos
de "biased splines". Este projeto nasceu da observação do meu coautor, feita a nível prático no seu
laboratório, de que os splines usuais não davam as soluções ótimas nos seus robôs.

Continuamos com resultados fundamentais sobre estas estruturas. No caso simplético (M,ω), o teorema
de Darboux diz que, na vizinhança de qualquer ponto, exite uma carta coordenada na qual ω toma a
forma canônica ωc. Isto, entre outras consequências, diz que as estruturas simpléticas não tem invariantes
locais (a diferença, por exemplo, da curvatura em geometria Riemanniana). Similarmente, no caso geral
de Poisson (M, {, } ≡ π) o teorema de splitting de Weinstein diz que todo ponto x0 ∈ M admite uma
vizinhança da forma U1 × U2 na qual x0 ≡ (y0, z0) ∈ U1 × U2 e π se decompõe como produto cartesiano
de uma estrutura simplética canônica ω1 em U1 e uma estrutura de Poisson π2 emM2 com a propriedade
π2|z0 = 0. Esta estrutura produto é a forma normal local das estruturas de Poisson.

Neste artigo, nosso maior interesse está nas estruturas de Poisson que não necessariamente são simpléti-
cas. Neste caso, vemos que mesmo a geometria local pode ser altamente complexa. De fato, um corolário
do teorema de Weinstein é que M herda uma folheação singular F (as folhas podem mudar de dimensão,
mas ainda a folheação é suave em um sentido apropriado) chamada de folheação simplética associada a
(M,π) já que cada folha O ↪→ M herda uma estrutura simplética natural (que vem do fator simplético
U1 no teorema acima). No exemplo (M = R3, {, }r) associado ao corpo rígido em �2.2, esta folheação é a
dada por esferas centradas em 0 ∈ R3, na qual {0} ↪→ R3 é uma folha singular (com dimensão zero), e as
estruturas simpléticas em cada esfera são proporcionais à forma de área natural. Como neste exemplo,
em geral F tem um signi�cado dinâmico: a folha por x0 são os pontos de M accessíveis concatenando
�uxos de sistemas hamiltonianos da forma (M, {, }, H) a partir de x0 como condição inicial.

No contexto de Poisson geral temos também outros invariantes além da F . Se pensamos na série de
Taylor do fator degenerado π2 em U2 no teorema de Weinstein ao redor de x0 ∈M , obtemos

πij2 |z = 0 + cijk z
k +O(z2), z ∼ z0 = 0.
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Pode-se veri�car que cijk de�nem as constantes de estrutura de uma álgebra de Lie gx0
intrinsecamente

associada ao ponto x0 ∈ M (em particular, é independente das coordenadas adaptadas que levam π na
forma normal). Esta é chamada de álgebra de Lie de isotropia em x0 e elas de�nem um feixe de álgebras
de Lie sobre M (de�nem um �brado quando restrito a cada folha de F mas, por exemplo, podem mudar
de dimensão ao mudar de folha). No exemplo (M = R3, {, }r) de �2.2, estas álgebras são 1-dimensionais
abelianas para x0 6= 0 entanto gx0

' so(3) para x0 = 0. Neste caso, a estrutura da álgebra de Lie g0

de�ne a estrutura numa vizinhança (e, neste caso muito particular, em todo M). Isto de�ne um exemplo
do chamado problema de linearização de estruturas de Poisson que visa responder quando a estrutura é
isomorfa a sua linearização na vizinhança de um ponto ou de uma subvariedade apropriada. Em geral,
pode-se pensar que, mesmo localmente, as funções πij(x) podem apresentar singularidades extremada-
mente complicadas. Por exemplo, dada M uma superfície orientada, a orientação de�ne naturalmente
uma estrutura simplética. Se chamamos π0 o correspondente bivetor, então π := fπ0 de�ne uma estrutura
de Poisson para qualquer funcão suave f ∈ C∞(M). Vemos neste exemplo que, sem assumir hipóteses
ou propriedades especiais, a ideia de classi�car estruturas de Poisson mediante alguns invariantes simples
não é plausível.

Grupóides e algebroides de Lie em geometria de Poisson. Voltando a uma variedade de
Poisson (M,π) geral, os invariantes dados pela folheação simplética F e as álgebras de Lie de isotropias
(gx)x∈M não alcançam para determinar π completamente. Um formalismo que serve para comportar
esta complexidade e que, ao mesmo tempo, exprime a ponte com a teoria de Lie (como observada
no exemplo do corpo rígido em �2.2) é aquele de algebróides e grupóides de Lie. Observamos que
grupóides de Lie aparecem em diferentes contextos em geometria diferencial, um deles sendo na teoria
de folheações e, portanto, não é sorprendente que apareçam em geometria de Poisson (dado o discutido
acima). Por outro lado, existem detalhes da aplicação deste formalismo no contexto de Poisson que
fazem dele um ferramenta particularmente poderosa e adaptada para estudar a geometria subjacente que
junta folheações, singularidades e estruturas simpléticas. Ainda mais, este formalismo também aparece
naturalmente no estudo da quantização de estruturas de Poisson como veremos em �3.

Começamos observando que, como já vimos acima, (C∞(M), {, }) de�ne uma álgebra de Lie e poderia
se pensar que o grupo de Lie de transformações associado é um dos objetos que estamos procurando. A
ideia é que, por ser de dimensão in�nita, esta construção não é muito frutífera em geral. Os grupóides
de Lie dão um substituto de dimensão �nita para as transformações associadas aos {, } nos quais o preço
pago pela redução em dimensões é ter que lidar com uma estrutura algébrica mais complicada que a
de grupo: a de grupóide. Os geradores in�nitesimais correspondentes a um grupóide de Lie conformam
algebróides de Lie, generalizando a correspondência clássica entre grupos e álgebras de Lie (como no
exemplo de SO(3) e so(3) visto em �2.2).

Figura: a folheação simplética F por esferas de R3 com a estrutura de Poisson dada em �2.2. Em laranja,
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marcamos um espaço tangente às folhas onde π de�ne uma estrutura simplética. Destacamos elementos g1, g2, g3

de um grupóide (veja mais a seguir) dando famílias de transformações que preserva a folheação. Para compor

estas transformações, o "target" do g2 coincide com o "source" do g1. A �echa g3 é uma "isotropia" da folha

singular de F dada pela origem.

Um grupóide G ⇒ M é uma estrutura algébrica, mais geral do que aquela de grupo, de�nida por
um conjunto de "�echas" G e um de "objetos" M no qual cada �echa relaciona um par de objetos (o
"source" s e o "target" t da �echa) e temos uma operação de composição de �echas (generalizando a
multiplicação num grupo) e uma "identidade" 1x ∈ G para cada objeto x ∈ M de maneira tal que toda
�echa g tem inversa inv(g) ≡ g−1. Esta composição g1, g2 7→ m(g1, g2) ∈ G está só parcialmente de�nida
pois precisamos s(g1) = t(g2) pra compor,

m : G(2) = {(g1, g2) : s(g1) = t(g2)} ⊂ G×G→ G.

Quando M tem só um objeto, G é equivalente a um grupo no sentido usual. Podemos pensar em G como
em uma coleção de transformações de objetos individuais da forma

M 3 t(g) = y
g∈G← s(g) = x ∈M.

Grupóides de Lie são grupóides algébricos onde G e M vem com estruturas de variedades diferenciáveis
e os mapas estruturais (s, t, 1, inv,m) são suaves (e pedimos que o source s : G → M seja submersão
induzindo uma estrutura diferenciável natural em G(2)). Observamos que, para comportar exemplos
interessantes que vem da teoria de folheações, é usual relaxar a condição de G ser Haussdor� e só pedir
que as s-�bras o sejam.
Para entender a contraparte in�nitesimal, podemos pensar em uma familia de �echas ε 7→ g(ε) ≡

1x + εax + O(ε2) que deformam a identidade 1x. O dado de ordem 1 é um vetor tangente ax ∈ T1xG.
Quando s(g(ε)) = x é constante, o g(ε) pode ser composto pela direita. Esta construção é paralela a
aquela com álgebras e grupos de Lie: se temos tais dados x 7→ ax para cada x ∈ M de�nindo uma
familia suave, usando a composição, podemos de�nir um campo de vetores em G que é invariante por
direita. O �uxo deste campo corresponde as "transformações geradas" por a. O diferencial do mapa
target Dxt : T1xG→ TxM nos permite obter a versão in�nitesimal do ponto �nal das �echas geradas por
a.

Dada esta discussão, introduzimos os axiomas que capturam a versão in�nitesimal de um grupóide de
Lie. Um algebróide de Lie (A → M,ρ, [, ]) consiste de um �brado vetorial A −→ M , um mor�smo de
�brados ρ : A→ TM sobre idM , e um colchete de Lie [·, ·] no espaço das seções ΓMA de A tais que

[a, fb] = f [a, b] + (Lρ(a)f)b, ∀a, b ∈ ΓMA, f ∈ C∞(M).

Seguindo a discussão anterior, dado um grupóide de Lie G⇒M , o �brado

AG = Ker(Ds)|1(M) →M,

munido de ρ = Dt e do colchete [, ] induzido pelo colchete de Lie de campos invariantes por direita de�ne
um algebróide de Lie. Neste caso, dissemos que G "integra" AG. Esta construção se estende a un functor,
o functor de Lie, entre a categoria de grupóides de Lie e a dos algebróides de Lie.
O análogo dos dois primeiros teoremas de Lie clássicos também vale neste contexto generalizado: AG

determina G completamente modulo recubrimentos (neste caso, das s-�bras) e Lie(φ) de um mor�smo
φ : G1 → G2 determina φ completamente quando G1 tem s-�bras 1-conexas. O terceiro teorema de Lie
não se generaliza: nem todo algebroide A é isomorfo a AG para algum grupóide.

Para �nalizar esta seção, discutimos como a teoria de Lie de grupóides e algebróides se aplica no
contexto de geometria de Poisson. Começamos com uma ideia intuitiva: como vimos, dada uma função f
numa variedade de Poisson (M,π), temos um �uxo hamiltoniano associado φt : M →M (generalizando o
�uxo das eqs. de Hamilton vistas em �2.1); pode se ver que, para t0 su�cientemente pequeno e utilizando
alguns dados auxiliares (como cartas coordenadas ou um conexão linear em T ∗M), podemos construir
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φt0(x) de uma maneira tal que só depende do covetor df |x. Assim, podemos pensar que cada covetor é
um gerador in�nitesimal de uma �echa da forma

φt0(x)
g← x.

Esta forma de pensar intuitiva nos leva na seguinte construção concreta. Dada uma variedade de Poisson
(M,π), obtemos um algebroide de Lie associado (A, ρ, [, ]) onde A = T ∗M e os outros dados estão
unívocamente de�nidos por:

〈dg|x, ρ(df |x)〉 = {f, g}|x, [df, dg] = d{f, g}.

Observemos que ambas estruturas vem do {, } e isto, eventualmente, se traduz em propriedades especiais
do algebróide que veremos a seguir. Denotaremos este algebróide como T ∗πM , chamado de "algebróide
cotangente" associado a (M,π).
Como vimos nem todo algebróide se integra a um grupóide de Lie. Mesmo no subconjunto de alge-

bróides cotangentes T ∗πM existem exemplos simples deste fenômeno. Um fato chave é que, no caso em
que é integrável, T ∗πM ' AG para um grupóide de Lie G ⇒ M , escolhendo G tal que tenha s-�bras
1-conexas, o grupóide herda uma estrutura simplética natural no espaço das �echas, ω ∈ Ω2(G). De fato,
esta estrutura ω é compatível com multiplicação no sentido que satisfaz a condição

m∗ω = pr∗1ω + pr∗2ω ∈ Ω2(G(2)), (2)

com m : G(2) → G a multiplicação, e prj(g1, g2) = gj , j = 1, 2 as projeções. Esta equação é uma
generalização natural da condição de cociclo f(m(g1, g2)) = f(g1) + f(g2) de funções f para formas
diferenciais.
Inversamente, um grupóide simplético se de�ne como um par (G ⇒ M,ω) dado por um grupóide

de Lie e uma estrutura simplética em G satisfazendo a eq. de compatibilidade (2) acima. Pode-se
provar que existe uma única estrutura de Poisson π induzida em M tal que s : (G,ω) → (M,π) é um
mor�smo de Poisson. Assim, vemos que os grupóides simpléticos podem ser vistos como dando os análogos
precisos, no contexto de estruturas de Poisson, dos grupos de transformações associados a álgebras de
Lie clássicas. Observamos também que, embora π pode ser singular (anulandose em pontos ou regiões,
por exemplo), a estrutura ω no espaço de �echas G é sempre não-degenerada. Neste sentido, pode se
pensar em s : (G,ω) → (M,π) como um tipo de "de-singularização" da estrutura π que se conhecem
como "realizações simpléticas". Uma série de resultados fundamentais de Coste, Dazord e Weinstein diz
que a estrutura de realização simplética ("estrita") determina completamente o germe da estrutura de
grupóide (ao redor das unidades).
Finalizamos esta seção mencionando que os grupóides simpléticos e, mais em geral, a teoria de Lie

generalizada se estabeleceu nos últimos anos como uma ferramenta fundamental no estudo de geometria
de Poisson (e outras geometrias relacionadas).

Algumas contribuições do autor 2.4 Neste contexto, se encaixam vários trabalhos que detalharemos
em �4. Aqui mencionaremos outros grupos [11, 13, 28] e [12, 9, 20]. Todos estes trabalhos tratam
sobre estruturas geométrico-diferenciais e sua relação com a teoria de Lie de grupóides e algebróides. No
primeiro grupo, o foco está em formas multiplicativas como (2) acima. Em [11], consideramos a interação
desta teoria de Lie com o procedimento de redução por simetrias hamiltonianas visto em �2.2. Em [13],
aplicamos estas técnicas ao estudo de estruturas "superiores" como as chamadas de multi-simpléticas. O
artigo recente [28] desenvolve um esquema geométrico de redução por simetrias generalizado em geometria
de Poisson e suas variações. O segundo grupo [12, 9, 20] trata sobre estruturas de �brados vetoriais que
são "multiplicativas" num sentido análogo ao de (2) e que estão relacionadas à teoria de representações
de grupóides e algebróides. Nestes trabalhos, desenvolvemos a teoria de Lie geral para estas estruturas,
caracterizamos as obstruções para sua integração e desenvolvemos uma teoria de van Est para cociclos
homogêneos, respectivamente.
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3 Panorama II: a ideia de quantização e rami�cações em geome-

tria

Nesta seção, começamos descrevendo a ideia de quantização "canônica" que, em particular, relaciona
colchetes de Poisson com colchetes comutadores de operadores. Mencionamos como estas ideias se rami�-
cam estabelecendo relações não-triviais entre noções geométricas e de álgebra não-comutativa. Também,
fazemos um pequeno desvio da linha principal e mencionamos como estas ideias, quando aplicadas no con-
texto de dimensão in�nita associado a "campos" (nas chamadas Teorias de Campos Quânticas), servem
para estruturar muitos desenvolvimentos so�sticados em diferentes contextos de geometria diferencial.
No caminho, mencionamos brevemente alguns dos trabalhos do autor que encaixam nestes contextos,
como �zemos na seção anterior.
Finalmente, voltando à linha principal, descrevemos com um pouco mais de detalhe o problema de

"quantização por deformação" de colchetes de Poisson. Destacamos: o programa inconcluso de A. Wein-
stein e outros ligado à teoria de Lie, a solução de Kontsevich no contexto de séries assintóticas formais,
e a relação com uma teoria de campos quântica. Na seção �4 a seguir, continuaremos esta discussão e
detalharemos um conjunto de resultados do autor que relacionam e aprofundam todas estas linhas.

3.1 Quantização canônica

A descoberta da mecânica quântica na primeira metade do século 20 teve grandes impactos em muitas
áreas do conhecimento. Em particular, devido a que esta mecânica tem características muito diferentes
da clássica descrita em �2.1, muitas ferramentas matemáticas novas foram desenvolvidas para modelar-
la. A descrição usual destas ferramentas as coloca dentro do análise funcional: espaços de Hilbert,
álgebras não-comutativas de operadores, etc. Notavelmente, o desenvolvimento de Dirac de um processo
de "quantização" para obter os dados de um sistema quântico a partir daqueles de um clássico, estabeleceu
uma relação não-trivial e muito rica entre elementos de geometria diferencial e elementos de análise e
álgebra não-comutativa. Esta linha e suas rami�cações continua até hoje com intensa atividade. A seguir,
descreveremos os elementos básicos da ideia de quantização e sua relação com a geometria simplética e
de Poisson descritas em �2.

Figura: Ilustração da ideia de quantização: na esquerda, a contraparte clássica dada pelo problema de Kepler;

na direita, um átomo de hidrogênio. A ideia é que a descrição matemática por trás deles pode ser conectada via

quantização.

Começamos descrevendo uma primeira aproximação ao processo de quantização. Uma boa referência
para todos os elementos envolvidos é [41]. A partir dos dados (P, {, }, (fk)k) de um sistema clássico
determinados por um espaço de fases P , seu colchete de Poisson {, } e uma coleção de observáveis
(fk ∈ C∞(P ))k de interesse, queremos construir um análogo quântico (H, 1

i~ [, ], (Ak)k). Neste dados
quânticos, H é um espaço de Hilbert (típicamente de dimensão in�nita) que representa os estados do
sistema e cada observável é representado por um operador linear Ak : H → H (as vezes ilimitado, mas
formalmente autoadjunto). A peça chave, devida a P. Dirac, é a identi�cação dos colchetes comutadores
[A,B] = AB −BA (rescalados por 1

i~ ) como dando o análogo estrutural dos {, } clássicos,

{, } quantização→ 1

i~
[, ]. (3)
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Para fundamentar isto, vamos fazer duas observações. A primeira, de natureza dinâmica, vem do fato de
que a evolução t 7→ ψt ∈ H de um estado quântico é determinada pela eq. de Schrodinger3

i~∂tψt = Ĥψt,

onde Ĥ : H → H é um observável quântico distinguido chamado de "operador Hamiltoniano" e ~ é a
constante de Planck (que jogará aqui o papel de parâmetro de escala regulando quão "quânticas" são as
quantidades envolvidas). De fato, um dos objetivos da quantização é construir Ĥ a partir do hamiltoniano
clássico H como visto em �2.1. Continuando com a relação entre colchetes, da eq. de Schrodinger segue
que, como a eq. é linear, ψt = Utψ0 para um operador (unitario) Ut : H → H que é, formalmente, dado
pela exponencial de operadores Ut = exp( 1

i~Ĥ). Seguindo o formalismo quântico, se deduz que a evolução
de outro observável A : H → H será de acordo com a regra (de Heisenberg) At = U−1

t AUt. A versão
in�nitesimal desta regra de evolução é

∂tAt =
1

i~
[At, Ĥ], análoga à regra clássica

d

dt
f(x(t)) = {f,H}.

A segunda observação, que reforça a relação (3) entre os colchetes, tem a ver com os observáveis posição
e momento. No contexto quântico, �cou claro que em muitos sistemas H = L2(Rn) (espaço de Hilbert
de funções de quadrado integrável) pensando em Q = Rn 3 q como con�gurações clássicas, a posição e
momento �cam representados pelos operadores q̂j e p̂k dados por

(q̂jψ)(q) = qjψ(q), (p̂kψ)(q) = i~∂qkψ|q.

Se calculamos os comutadores destes operadores obtemos

1

i~
[q̂j , p̂k] = δjk = {qj , pk}, (4)

onde {, } são os colchetes de Poisson clássicos em P = R2n (introduzidos em �2.1). Estas relações
são chamadas de "relações de comutação canônicas" e a correspondência entre os colchetes clássicos e
quânticos chama-se de "principio de correspondência". Também destacamos que o análise assintótico
para ~ → 0 é chamado de "límite clássico" (i.e. quando o parámetro de escala ~ é muito pequeno em
relação a escalas clássicas, ~ ∼ 6× 10−34 metros2 kg/seg).

Da discussão acima, vemos que podemos explicitar uma construção de quantização (P = T ∗Q, {, }, (fk)k)→
(H, 1

i~ [, ], (Ak)k) pelo menos nos casos de sistemas mecânicos simples como os vistos em �2.1. Nos refer-
imos a esta construção como à "quantização canônica". Vamos descrever ela a seguir mas antecipamos
que, em termos matemáticos, esta relação envolve o chamado de cálculo simbólico com operadores pseudo-
diferenciais e acaba tendo uma relação profunda com a geometria simplética do espaço de fases canônico
P = T ∗Q (dando lugar à área de "análise semi-clássica microlocal").

Da discussão acima, �ca claro que

P = T ∗Q→ H = L2(Q), qj → q̂j , pk → p̂k,

serão partes das nossas regras de quantização. Seguindo elas, a função hamiltoniana H ≡ H(q, p) (com
a matriz M = m id por simplicidade) dada em (1) se quantiza em

H → Ĥ =
−~2

2m
∆ + V̂ ,

com (V̂ ψ)(q) = V (q)ψ(q) e ∆ =
∑
j ∂

2
qj o Laplaciano. Este é o operador hamiltoniano típico de muitos sis-

temas quânticos, suas propriedades espectrais e a correspondente eq. de Schrodinger foram intensamente
estudados do ponto de vista matemático (por exemplo, nas áreas de análise e EDPs).

3Se utiliza ∂t em lugar de d/dt pois H é típicamente um espaço de funções e, então, ψt ≡ ψ(t, q) é uma função de várias
variáveis.
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Observações 3.1 Como mencionado acima, resultados não triviais neste contexto acabam tendo uma
contribuição notável da geometria simplética subjacente (típicamente, realizando análise assintótico para
~→ 0). Um exemplo disto é a "Lei de Weyl" que relaciona propriedades do espectro de Ĥ com volumes
no espaço de fases P = T ∗Q de�nidos por H. Outra é o famosos "principio de incerteza" que também
pode ser relacionado com volume no espaço de fases (veja Obs. 2.1(1)). Quando Q é uma variedade
Riemanianna, pode se estabelecer um análogo global do H e do Ĥ introduzidos acima (com ∆ sendo
o operador Laplaciano da métrica correspondente, veja mais embaixo e [35]). Neste caso, também se
obtém relações não triviais entre a geometria de Q e propriedades espectrais analisando a assintótica
semi-clássica ~→ 0 do lado quântico.

Se temos um outro observável que envolve produtos como f(q, p) = qp (aqui Q = R por simplicidade),
da não comutatividade dos correspondentes operadores q̂ e p̂ em (4), temos distintas opções para f̂ :
q̂p̂ 6= p̂q̂ 6= 1

2 (q̂p̂+ p̂q̂). Qualquer uma delas estende o principio (4) e, eventualmente, todas elas resultam
equivalentes (num sentido preciso, veja �3.3). Uma vez escolhida uma "regra de ordem", obtemos que
f̂ será um operador diferencial ou pseudo-diferencial e que f representará seu "símbolo" (existem vários
símbolos possíveis, eles correspondem a diferentes regras de ordem).

Cálculo pseudo-diferencial, análise semi-clássica e geometria simplética. Para acabar esta
subseção, repassamos alguns conceitos chave de análise semi-clássica com operadores pseudo-diferenciais,
seus símbolos e sua relação com a geometria simplética. Esta teoria serve para generalizar o visto no
caso Q = Rn dando uma construção precisa da quantização de P = T ∗Q para qualquer variedade Q;
votaremos a falar sobre este formalismo em �4. Uma boa referência para os conteúdos desta parte é [35].

Neste contexto, L2(Q) se de�ne como o espaço de Hilbert de half-densities (i.e. de objetos cujo quadrado
são densidades integráveis em Q). Se escolhemos um half-density de referência ν0 que nunca se anula,
todo outro é ν = fν0 com f de quadrado integrável com respeito a medida ν2

0 . Dado um operador
A : L2(Q)→ L2(Q) de tipo pseudo-diferencial, pode se de�nir seu símbolo

A 7→ σA ∈ C∞(T ∗Q).

A de�nição do símbolo depende de escolhas auxiliares (correspondendo às de "ordem" vistas acima),
teremos em mente o chamado símbolo de Weyl (que corresponde com a simetrização 1

2 (q̂p̂ + p̂q̂) no
caso acima). Também pode-se provar que existe um mapa de "quantização" no sentido oposto: dado
um símbolo f ∈ C∞(T ∗Q) (com certas propriedades de decaimento nas �bras de T ∗Q → Q) podemos
associar um operador

f 7→ (Q~(f) : L2(Q)→ L2(Q)),

tal que σQ~(f) = f . De fato, pode-se dar uma fórmula integral explícita para Q = Rn (no caso da inversa
do símbolo de Weyl),

(Q~(f)ψ)(q) := (2π~)−n
∫
Rn

∫
Rn
ψ(q′) f(

q + q′

2
, p)e

i
~ 〈q−q

′,p〉 dp dq′.

Para Q uma variedade geral, pode-se estender a de�nição (em última instância, usando partições da
unidade). Esta construção tem muitas propriedades importantes, vamos destacar uma particularmente
importante para este artigo. A ideia é que a composta de operadores se corresponde com uma certa
operação ?~ entre os símbolos chamada de "star product",

Q~(f) ◦Q~(g) = Q~(f ?~ g).

Isto estabelece as bases do chamado "cálculo simbólico de operadores pseudo-diferenciais". No caso de
Q = Rn, podemos escrever fórmulas explícitas:

f ?~ g(x) =

∫
x1,x2∈T∗Q

(π~)−2 dimQf(x1)g(x2)e
i
~
∫
T (x,x1,x2)

4ωc (5)

assintótica ~=0+λ∼ e−
iλ
2 ∆ω (f ⊗ g)|x1=x2=x = fg +O(λ) (6)
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Na primeira expressão integral vemos uma conexão muito interessante com a geometria simplética de
P = R2n: ωc ∈ Ω2(P ) é a estrutura simplética canônica (veja �2.3) e T (x, x1, x2) ⊂ P é um triângulo
euclidiano com os pontos indicados como vértices, logo obtemos no exponente (4 vezes) a área sim-
plética deste triângulo. Na segunda linha, a expansão assintótica envolve o operador ∆ω(f1(x1)f2(x2)) =
Jkl∂xk1 f1(x1)∂xk2f2(x2) obtido a partir da matriz simplética J de �2.1. Na seção �3.3 nos focaremos no
problema de obter um ?~ análogo a este mas associado a uma variedade de Poisson (M, {, }) arbitrária
em lugar de (T ∗Q,ωc).
Finalizamos esta seção falando de "operadores Fourier integrais" e sua relação com subvariedades

lagrangianas. A fórmula integral para Q~(f) dada acima é do tipo chamado "integral oscilatória": o
integrando é da forma

k~(x) = a(x) e
i
~S(x); a, S : Rm → R

de maneira que pode se pensar que, quando ~ → 0, o integrando é um número complexo que oscila
con frequência assintoticamente in�nita. A expansão assintótica deste tipo de integrais oscilatórias pode
ser calculada pelo "stationary phase approximation" na qual, sob certas hipóteses, o termo dominante é
de�nido pelos pontos críticos p ∈ Crit(S) de S (que assumimos �nitos e não degenerados),

∫
x

a(x) e
i
~S(x) ∼ ~m/2

 ∑
p∈Crit(S)

cpa(p) e
i
~S(p) +O(~)


onde cp é um fator associado a cada ponto crítico p que não descreveremos aqui (mas é de natureza
geométrica). Esta estimativa estabelece o coração da teoria de operadores Fourier integrais. Estes
operadores são de�nidos como operadores integrais F : L2(Q1)→ L2(Q2) cujo kernel integral k~(x1, x2)
com Q = Q1 × Q2 tem (localmente) o comportamento oscilatório destacado acima. Considerando a
contribuição dominante das integrais oscilatórias correspondentes, combinando com a transformada de
Fourier, se chega a que todo tal operador de�ne um "wave front" de oscilações dado por uma subvariedade
L,

F 7→ (L ↪→ T ∗Q).

O destaque, que tem origem no trabalho seminal de Hormander, é que estas subvariedades L tem a
propriedade especial de serem "Lagrangianas" em relação à forma simplética ωc ambiente em T ∗Q. Lem-
bramos que, em geral, uma subvariedade i : L ↪→ (M,ω) de uma variedade simplética se diz Lagrangiana
quando i∗ω = 0 ("isotrópica") e dim(L) = dim(M)/2 (maximal dentre as isotrópicas).
As subvariedades lagrangianas jogam um papel fundamental na geometria simplética geral e, aqui,

vemos-las aparecer como wave fronts de certos operadores. No contexto de mecânica quântica e quantiza-
ção, os operadores Fourier integrais aparecem naturalmente em várias intâncias (por exemplo, associado
ao operador evolução Ut da eq. de Schrodinger acima). As integrais oscilatórias também aparecem em
relação a familias de estados ~ 7→ ψ~ utilizados para achar autofunções de Ĥ e, mais geralmente, resolver
EDPs com parâmetros de escala (via "WKB approximation"). Nestes contextos, sendo que está associada
à contribuição dominante, a geometria de L no ambiente simplético joga um papel fundamental, dando
uma das várias instáncias não-trivias da relação entre a geometria diferencial e outras áreas (neste caso,
a teoria de operadores e seus símbolos).

Observações 3.2 1. Existem outros procedimentos de quantizaçaõ que focam em diferentes aspectos.
Uma delas é a chamada "quantização geométrica" (veja [46]) onde o foco está em variedades sim-
pléticas (M,ω) compactas e a ideia é que o H associado seja de dimensão �nita. Para isto, muitas
vezes se faz contato com geometria complexa e seções de �brados holomorfos de maneira auxiliar.
Esta teoria pode ser aplicada, por exemplo, para entender a teoria de representações de grupos de
Lie compactos G (com álgebra de Lie g) através da quantização de suas órbitas da ação coadjunta
O ⊂ g∗. A estrutura simplética relevante nestas órbitas se constroi análogamente ao visto no caso
das esferas S2

l0
⊂ R3 ' so(3) ' so(3)∗ em �2.2 no contexto do corpo rígido.
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2. Dicionario geral de quantização (veja [6, 45]): independente do procedimento de quantização, exis-
tem umas regras heurísticas que se esperam deles e detalhamos na tabela a seguir.

geometria álgebra (não comutativa)
(M,ω) simplética HM espaço vetorial
(M1, ω1)× (M2, ω2) HM1

⊗HM2
prod. tensorial

(M,−ω) H∗M dual
L ↪→ (M,ω) lagrangiana ψL ∈ HM vetor

(7)

As construções detalhadas acima envolvendo M = T ∗Q e HM = L2(Q) no contexto de análise
semi-clássica representam uma instancia concreta desde "dicionario". Existem muitas outras in-
stancias e aplicações nas quais elementos geométrico-diferenciais do lado esquerdo se relacionam
não-trivialmente com objetos algébricos (não-comutativos) do lado direito. Na seção �3.3 veremos
um caso concreto no qual uma estrutura de álgebra não-comutativa do lado direito se corresponde
com a noção de grupóide simplético vista em �2.3 (no contexto de geometria de Poisson).

3. Também mencionamos que existe uma grande rami�cação de ideias envolvendo geometria e mec.
quântica. Uma delas é a chamada "geometria não comutativa" de A. Connes (veja [31]). Nesta
linha, que conta com muita atividade, a ideia é utilizar álgebras não-comutativas (muitas vezes en-
volvendo operadores como acima) para generalizar conceitos geométricos a um nível fundamental.
As origens são as mesmas às apresentadas aqui, baseadas na mecânica quântica e a quantização,
mas o desenvolvimento segue caminhos diferentes. Esta linha também tem muitas aplicações em
geometria diferencial como, por exemplo, estudo de folheaçoes através de teoremas de índice. (No-
tavelmente, os grupóides aparecem neste contexto também como ferramentas fundamentais.)

Algumas contribuições do autor 3.3 Aproveitando o item 3 da observação anterior, mencionamos
o trabalho [18]. Nele, consideramos um tipo de espaços singulares chamados de "stacks diferenciáveis"
modelados em termos de grupóides de Lie. Utilizamos esta teoria para estudar sistemas dinâmicos dados
por di�eomor�smos f : X → X. O resultado fundamental é que o stack quociente "X//f" retém �elmente
a informação da dinâmica a menos de conjugação, abrindo a porta ao estudo de sistemas dinâmicos com
estas técnicas. Uma das aplicações que damos é uma versão geométrica de um celebrado resultado de
Rie�el ([38]) no contexto de álgebras C∗ e da geometria não comutativa mencionada acima. Neste
resultado, se consegue distinguir S1//f para f 's dadas por rotações em números irracionais diferentes
módulo homogra�as.

3.2 Integral de Feynman e quantização de campos

Nesta subseção fazemos um pequeno desvio da linha de argumentos principal deste artigo, o leitor pode
passar diretamente a subseção seguinte �3.3 sem problemas.
De qualquer maneira, aqui descrevemos resumidamente outras ligações altamente não triviais entre

geometria diferencial e noções quânticas, desta vez, associadas à quantização de sistemas com in�nitos
graus de liberdade e chamadas de "teorias de campos". Destacamos que as rami�cações das correspon-
dentes "teorias de campos quânticos" em geometria e topologia diferencial, passando, por exemplo, por
problemas enumerativos em geometria algébrica, se contam dentre as mais so�sticadas e celebradas da
matemática moderna e podem-se associar ao trabalho reconhecido por diversas medalhas Fields4. Como
todas estas rami�cações podem ser associadas às linhas conceituais discutidas até aqui, daremos uma
resumida visão panorâmica a seguir. Uma teoria de campos particular, associada a uma variedade de
Poisson (M,π), será mencionada na seção �3.3 a seguir em relação ao problema de quantização de (M,π)
e o trabalho de Kontsevich. Para o leitor interessado, uma boa referência para a primeira parte da integral
de Feynman é [41]; uma boa referência para a parte de campos quânticos é [33].

4Incluindo: Donaldson ('86), Drinfeld, Jones e Witten ('90), Kontsevich e Borcherds (98'), Okounkov e Werner ('06),
Smirnov ('10).
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Começamos com a noção de teoria de campos (clássica). A ideia é que vários fenômenos são descritos
por "campos" que, na sua versão geral, podem ser descritos como funções entre variedades

ϕ : Σ→M ou ϕ ∈ ΓΣE seções de um �brado.

Por exemplo, na equação do calor temos ϕ : D ⊂ R3 → R e a "teoria" consiste em determinar esta função
resolvendo uma EDP correspondente. Para nossos �ns, vamos a destacar aqui a teoria do eletromag-
netismo envolvendo campos elétrico e magnético, E,B : (t, q) ∈ R × R3 → R3, para os quais as EDPs
correspondentes são as equações de Maxwell. É um fato bem conhecido que E, B podem ser compilados
em uma 2-forma F ∈ Ω2(Σ ⊂ R4) (Σ é um dominio em R4) e parte das eqs. de Maxwell diz que dF = 0.
Se introduz assim o potencial eletromagnético representado, neste contexto, por A ∈ Ω1(Σ), tal que
F = dA. Observamos que existe uma ambiguidade na determinação de A,

A 7→ A+ df, f ∈ C∞(Σ)

chama-se "ambiguidade ou simetria de gauge". Este tipo de ambiguidade joga um papel fundamental no
contexto desta subseção. Finalmente, lembramos que as EDPs relevantes muitas vezes podem ser obtidas
a partir de um principio variacional como acontece no caso da mecânica observado em 2.1(2). Para o
campo eletromagnético (sem fontes), temos o funcional

S[A] =

∫
Σ

dA ∧ ∗(dA),

onde ∗ : Ω2(R4)→ Ω2(R4) é o operador de Hodge associado à métrica de Minkowski em R4. Observemos
que a simetria de gauge se manifesta em que S[A+ df ] = S[A].

Algumas contribuições do autor 3.4 No contexto de teorias de campos clássicas, podemos mencionar
as contribuições [25, 26]. Eles tratam sobre a chamada "dualidade-T de Poisson Lie". Esta é uma noção
de equivalência que relaciona soluções das EDP's associadas a duas teorias de campos diferentes de�nidas
por campos Σ→Mj , j = 1, 2 com M1 = G e M2 = G∗ sendo grupos de Poisson-Lie duais. Esta dualidade
foi extensamente estudada na literatura previa, enfatizando a relação com a geometria de Poisson nos
targets G e G∗. Em [25], estudamos a estrutura Hamiltoniana das EDPs associadas no caso Σ = S1×[0, 1]
e identi�camos que a "dualidade" se corresponde com a presença de simetrias hamiltonianas (como
descritas em �2.2 mas em dimensão in�nita). O grupo de simetrias é o grupo de loops LD, associado
ao "Drinfeld double" D, que age naturalmente por simetrias em ambos espaços de fases. A maioria das
características desta dualidade, que foram previamente estudadas na literatura, podem ser re-obtidas e
explicadas por meio deste enfoque Hamiltoniano. Em [26], utilizamos esta descrição para lidar com casos
associados a "monodromias" não triviais.

No intuito de estabelecer uma teoria quântica do eletromagnetismo, R. Feynman desenvolveu uma
técnica baseada em integrais (muitas vezes heurísticas) sobre espaços de dimensão in�nita que agora
vamos lembrar. A observação chave acontece no contexto de quantização canônica visto na subseção
passada �3.1. Na notação daquela seção, Feyman observou que o kernel integral kt(q, q′) do operador
evolução Ut : L2(Q)→ L2(Q), (Utψ)(q) =

∫
q′
kt(q, q

′)ψ(q′), admite a seguinte caracterização

kt(q, q
′) =

∫
P
e
i
~SH [γ] ”dγ”,

onde P é um espaço de caminhos γ : [t0, tf ] → P = T ∗Q com γ(t0) = q′ e γ(tf ) = q e SH [γ] é o
funcional dado na observação 2.1(2). Observemos que existe uma fómula análoga associada ao formalismo
lagrangiano na qual SH é substituida por SL (veja mais na observação 2.1(2)). Também observamos que
a maneira de chegar nesta expressão é pensando em subdividir [t0, tf ] em N subintervalos, exprimir a
fórmula de composição de operadores com kernels oscilatórios (no sentido visto em �3.1), e tomar o limite
N →∞. Este limite nem sempre é bem de�nido, por isso denotamos ”dγ” a medida heurística usada para
integrar sobre o espaço P de dimensão in�nita (embora, em alguns contextos, tais integrais admitem uma
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de�nição rigorosa). Outro comentário é que, formalmente, a estrutura da integral é de natureza oscilatória
e, pensando na assintótica de stationary phase lembrada em �3.1, vemos intuitivamente que a contribuição
dominante quando ~ → 0 sera dada pelos pontos criticos do funcional SH , ou seja, pelas trajetórias do
sistema clássico subjacente.

Feynman aplicou estas ideias para dar um esquema de quantização para o eletromagnetismo clássico.
Suas ideias foram tão bem sucedidas que se extrapolaram a outras teorias de campos e se estabeleceram
como um formalismo standard para lidar com teorias de campos quânticas. No contexto geral, os in-
gredientes clássicos envolvem um espaço de campos F ∈ ϕ dado por mapas ou seções como acima (para
a quantização canônica temos F = P), uma familia de observáveis de interesse O ≡ O[ϕ] dados por
funcionais e um funcional distinguido S[ϕ] cujos pontos críticos determinam as EDPs da teoria clássica.
Os cálculos quânticos associados podem, então, ser descritos usando estes dados clássicos seguindo a
formulação de Feynman: o "valor esperado" do observável quântico Ô correspondente a O é

〈Ô〉 =

∫
F

O[ϕ]e
i
~S[ϕ] ”dϕ”. (8)

Esta expressão tem a mesma natureza heurística que a original com F = P dada por Feynman e a medida
”dϕ” raramente está bem de�nida. Por outro lado, a expressão heurística pode, em casos de interesse,
ser substituída por uma série assintótica da forma

〈Ô〉 ∼
∑

Γ

cΓ~|Γ|

parametrizada por diagramas Γ chamados de "diagramas de Feynman" (|Γ| ∈ N representa um certo
número de vértices presentes em Γ) e os coe�cientes cΓ ∈ C são determinados por procedimentos pre-
cisos. Destacamos que as vezes 〈Ô〉 pode ser de�nido rigorosamente usando outros métodos, alguns
deles homológicos. De fato, a presença de simetrias de tipo gauge como observadas para o eletromag-
netismo, levaram naturalmente a desenvolver métodos homológicos para a determinação de 〈Ô〉. (Para o
leitor interessado, algumas palavras chave neste contexto são "formalismo BRST" e "formalismo Batalin-
Vilkoviski"; a descrição moderna deles é via "supergeometria"; veja e.g. [39, 42]).

Algumas contribuições do autor 3.5 Aproveitamos o contexto do último parágrafo acima para men-
cionar o trabalho [8]. Nele, descrevemos como codi�car a redução por simetrias (no sentido visto em �2.2)
de diversas estruturas geométricas ordinárias em termos supergeométricos (e, em particular, com um en-
foque geométrico-homológico; veja [40]). A partir disto, utilizando estas estruturas no espaço "target"
dos campos, no contexto do "formalismo Batalin-Vilkoviski", estudamos as características das teorias de
campos associadas em relação às geometrias reduzidas.

Finalizamos esta seção compilando algumas das teorias matemáticas modernas que podem ser estrutu-
radas usando a linguagem de teoria de campos quântica vista acima. Destacamos que, além de dar uma
apresentação uni�cada para teorias que envolvem técnicas muito diversas e so�sticadas, esta perspectiva
permite estabelecer conexões altamente não triviais entre elas (um exemplo disto é a chamada "mirror
symmetry", veja mais embaixo). Uma boa referência panorâmica para vários dos tópicos neste contexto
é [3].
Utilizamos a dimensão d = dim(Σ) associada aos F 3 (ϕ : Σ→M) (ou ϕ ∈ ΓΣE) para enumerar estes

casos (a chamada "dimensão" da teoria de campos). Esta lista não pretende ser exaustiva nem detalhada,
apenas ilustrativa do tipo de rami�cações que podem ser achadas para o leitor interessado. Também,
aproveitaremos esta descrição para contextualizar alguns resultados em �3.3 e �4 a seguir.

d=1) Neste caso, tomando Σ = S1 e um certo �brado E construido a partir de uma variedade Rieman-
niana M (de tipo "spin"), pode se descrever o famoso teorema do índice de Atiyah-Singer para o
operador de Dirac associado a M como uma instancia do cálculo 〈Ô〉. Ainda mais, nessa descrição
entra um ingrediente chamado de "supersimetria" e estes detalhes podem ser usados para motivar
os passos chave de uma demonstração rigorosa do teorema. Em outra direção, com Σ = [0, 1] e M
uma variedade munida de uma função de Morse, Witten mostrou que os cálculos 〈Ô〉 acomodam
os ingredientes da homologia de Morse.
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d=2) Tomando Σ = S1 × [0, 1] e usando o formalismo de Witten no item anterior, ele introduziu uma
versão da homologia de Morse para o espaço de Loops LM . Neste contexto, se toma (M,ω) sim-
plética e a função de Morse em LM corresponde com o funcional SH da mecânica classica (veja Obs.
2.1(2)). Para desenvolver a teoria em detalhe, aparecem ingredientes auxiliares como uma estru-
tura (quase)complexa J compatível em (M,ω) e a teoria envolve estudar mapas (pseudo-)holomorfos
Σ → (M,J). Este contexto é associado com homologia de Floer, categoria de Fukaya, invariantes
de Gromov-Witten e outras noções. Existe uma versão ondeM é uma variedade complexa em lugar
de simplética (o "B-model" em lugar do "A-model") onde as técnicas subjacentes aos cálculos 〈Ô〉
estão relacionadas à geometria complexa e teoria de feixes. Uma relação não trivial entre as teorias
associadas ao caso simplético e complexo pode ser motivada ao nível de campos e resulta na famosa
"mirror symmetry", amplamente estudada por geômetras simpléticos e algébricos.

Existem outros casos com d = 2, por exemplo, alguns relacionados à teoria de representações de
algebras de Lie de dimensão in�nita (e de "vertex álgebras", e.g. [34]).

Uma outra teoria baseada em mapas Σ→M com dim(Σ) = 2 e (M,π) uma variedade de Poisson é
chamada de "Poisson sigma model". Esta acaba jogando um papel importante para entender uma
fórmula de quantização dada por Kontsevich como correspondendo à expansão assintótica de certos
〈Ô〉 como detalhado acima. Esta formulação permite entender conceitualmente umas relações chave
altamente não-triviais entre os coe�cientes cΓ subjacentes. Voltaremos sobre este caso nas seções
�3.3 e �4 a seguir.

d=3) Aqui aparece um caso paradigmático relacionado à teoría de invariantes de nós S1 → Σ (típicamente
Σ = S3 e ϕ ≡ A são conexões principais em um G-�brado sobre Σ). Neste contexto, Witten
introduziu uma teoria de campos com simetrias de gauge (análoga ao visto acima no caso do
eletromagnetismo) e onde os observáveis relevantes O[ϕ] estão de�nidos por holonomias de conexões
(e S[A] é o famoso funcional de Chern-Simons). Os cálculos 〈Ô〉 dão lugar a invariantes de nós,
em particular, generalizando os "Jones polynomial invariants". Destacamos que, neste contexto,
aparece um ingrediente muito estuado: quando Σ = Σ′ × [0, 1] (Σ′ uma superfície orientada),
temos associado um espaço de moduli de conexões MΣ′ que, naturalmente, herda uma estrutura
simplética (descrita no famoso trabalho de Atiyah-Bott [4]). A quantização de MΣ′ esta por trás
dos 〈Ô〉 correspondentes. Voltaremos a mencionar este espaço de moduli em �4.

d=4) Aqui achamos, em particular, o trabalho de Donaldson sobre a topologia diferencial de variedades
de dimensão 4. Só destacaremos aqui que a formulação é paralela a aquela do eletromagnetismo
vista acima (ϕ ≡ A ∈ Ω1(Σ)⊗ g aqui com g uma álgebra de Lie).

Uma ideia comum a todos os casos acima é que, considerando estruturas geométricas em Σ e M , os
cálculos 〈Ô〉 associados à quantização de campos ϕ : Σ→M dão lugar a invariantes e outras quantidades
de interesse geométrico. Ainda mais, como mencionado acima, a apresentação como teoria de campos
quânticas também serve para clari�car propriedades não-triviais e relações com outras construções. Este
conjunto de teorias tentou ser axiomatizado, por exemplo, via os axiomas de Atiyah-Segal para "teorias
de campos topológicas" ([3]). É importante destacar que, em todos os casos, a substituição dos cál-
culos heurísticos 〈Ô〉 por procedimentos rigorosos é altamente não-trivial e pode envolver ferramentas
matemáticas so�sticadas.

Algumas contribuições do autor 3.6 Aproveitamos o descrito no item (d=3) acima para mencionar
o trabalho [22]. No contexto de teoria de gauge, generalizando o eletromagnetismo visto acima, estudamos
a geometria de certos espaços de conexões de dimensão in�nita e sua redução por simetrias (generalizando
o visto em �2.2) dando lugar a espaços de moduli munidos de estruturas geométricas de interesse. Neste
trabalho em particular, introduzimos a noção de estrutura de Dirac em dimensão in�nita (em dim. �nita
é uma variação conhecida de uma estrutura de Poisson adaptada à restrição a subvariedades). Estas
estruturas permitem levar em conta sutilizas analíticas de certas estruturas em dimensão in�nita de�nidas
por familias de operadores diferenciais. Desenvolvemos um esquema de redução e o aplicamos ao estudo
da geometria em vários espaços de moduli, como a simplética em MΣ′ mencionada acima, a traves de
"building blocks" associados a triangulações. Destacamos que associado a um edge [0, 1] recuperamos a
chamada estrutura de Cartan-Dirac e explicamos suas propriedades chave.
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3.3 O problema de quantização de colchetes de Poisson

Nesta subseção, voltamos à linha principal deste artigo e, �nalizando sua apresentação panorâmica,
descrevemos o problema de quantização de estruturas de Poisson junto com seus avanços. Destaco que
este foi um dos problemas que guiaram a geometria de Poisson durante muitos anos, desenvolvendo varias
rami�cações que eventualmente se estabeleceram como linhas independentes, e que este é o problema que
dá contexto às principais contribuições (teóricas) da pesquisa do autor deste artigo (veja �4). Umas boas
referências para estes tópicos são [6, 36].

Vamos, então, a lembrar de algumas das conclusões obtidas em �3.1 sobre a quantização de estruturas
simpléticas canônicas. Após certas escolhas, podemos estender a quantização dos observáveis qj , pk para
funções f ≡ f(q, p) (com regularidade apropriada) e assim obter operadores

f 7→ Q~(f)

nos quais ~ > 0 joga o papel de parâmetro de escala (lembremos que ~→ 0 representa o "limite clássico").
A composta de operadores de�ne, então, uma operação de "star product" ?~ via

Q~(f) ◦Q~(g) = Q~(f ?~ g).

Esta operação pode ser utilizada em dois níveis diferentes: em expressões do tipo (5) onde ~ > 0 é um
parâmetro real ou em expansões assintóticas ~ = 0 + λ com λ um parâmetro formal como em (6). Por
simplicidade, acostuma ser usada a mesma notação λ ≡ ~, mas no nosso contexto é importante lembrar
de distinguir entre o caso formal e o não-formal, como discutiremos mais tarde.

Para variedades de Poisson (M, {, } ≡ π) gerais (o leitor pode ter em mente, por exemplo, a estrutura
de Poisson em R3 associada ao corpo rígido em �2.2) uma noção de "quantização" vem de axiomatizar
as propriedades da construção explícita de ?~ no caso (M = R2n, ωc) vistas em �3.1. Desta maneira, se
de�ne uma quantização por deformação de (M,π) como uma familia ~ 7→ ?~ (formal ou não-formal, como
discutido acima) de operações binárias entre ~-famílias de funções em C∞(M) satisfazendo as seguintes
propiedades:

1. f, g 7→ f ?~ g é C-bilinear,

2. f ?~ g = fg +O(~), o star product é uma deformação do produto usual de funções (veja (6)),

3. 1
i~ (f ?~ g − g ?~ f) = {f, g}+O(~), se satisfaz uma extensão do principio de correspondência (veja
(4)),

4. f1 ?~ (f2 ?~ f3) = (f1 ?~ f2) ?~ f3, é associativo a todo ordem em ~ (tal e como a operação de
composta de operadores é).

No caso formal, se denotam as ~-familias de funções formais como C∞(M)[[~]]. Se temos uma quantização
não formal, podemos induzir uma formal considerando as séries assintóticas correspondentes (como em
(5) e (6)). Assim, vemos que o problema não-formal é mais forte do que o formal. No caso formal, o
interesse maior está em quantizações do tipo

f ?~ g =
∑
k≥0

~kBk(f, g),

onde Bk são operadores diferenciais em cada um dos seus dois argumentos (cujo grau não excede k em
nenhum deles). As vezes também se adiciona a condição de que a função constante f ≡ 1 seja uma
unidade para ?~. Chamaremos estes produtos de "naturais". No contexto não-formal, se pode precisar
um análogo de ?~ naturais fazendo uso da teoria de operadores pseudo-diferenciais e Fourier integrais
(como vistos em �3.1, veja também a seguir) generalizando as expressões integrais oscilatórias do caso
canônico (5). Existe uma noção natural de equivalência para produtos ?~ motivada, por exemplo, pelo que
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acontece no caso canônico utilizando "ordens" diferentes (veja �3.1). No caso formal, uma equivalência
entre produtos ?1

~ e ?2
~ em M é dada por um operador T~ : C∞(M)[[~]]→ C∞(M)[[~]] tal que

T~(f) = f +
∑
k>0

~kTk(f), T~(f) ?2
~ T~(g) = T~(f ?1

~ g),

com Tk operadores diferenciais. Pode se ver que, neste caso, os {, } induzidos em M devem coincidir.

Vamos nos concentrar, numa primeira instância, no caso de deformações formais ([7]). Além do caso
paradigmático da quantização canônica visto em �3.1, conheciam-se alguns outros exemplos mas o prob-
lema de achar uma quantização ?~ de uma variedade de Poisson geral (M,π) mostrou ser muito difícil. A
peça chave nesta di�culdade está na natureza não-linear (quadrática) da condição de associatividade para
?~. Devido a isto, métodos clássicos de aproximações sucessivas lineares (de�nindo os Bk's a partir dos
anteriores, por exemplo) falham devido a que todas as ordens �cam acopladas na condição quadrática.
Ainda mais, pode-se ver que as ordens dominantes em ~ da condição de associatividade envolvem a iden-
tidade de Jacobi para o {, } subjacente que também é quadrática. Pensando ?~ numa curva e em {, } ≡ π
como parametrizando sua velocidade quando ~ → 0, vemos que o "espaço" de produtos associativos é
singular no ponto f, g 7→ fg (o produto sem deformar que quantiza {, } ≡ 0).

Esta di�culdade colocou o problema de quantização de (M,π) no destaque da área da geometria de
Poisson e suas rami�cações nos anos '80 e '90. Um programa impulsionado por Weinstein, Karasev,
e outros ([36, 45]), chamado de "quantização via grupóides", consistia em decompor o problema de
quantização em duas etapas:

G1) "integrar" (M,π) a um grupóide simplético (G⇒M,ω) no sentido visto em �2.3,

G2) estabelecer uma versão da quantização de colchetes simpléticos (como em �3.1) para (G,ω) que seja
compatível com a estrutura de grupóide G⇒M num sentido apropriado.

Uma chave deste programa é que a quantização de colchetes simpléticos é mais simples (lembremos
que a geometria por trás de π gerais pode ser muito degenerada e singular) e isto se combinaria com
o fato de que, em última instância, a associatividade de ?~ poderia ser deduzida da associatividade
da multiplicação em G. Este programa pode ser completado em vários casos particulares como o caso
M = Rn e πij(x) = cijk x

k é uma estrutura de Poisson linear (neste caso M = h∗ para uma álgebra de
Lie h como vimos em �2.2 para o caso h = R3 ' so(3)) ou casos de grupos de Poisson Lie (H,π) ligados
aos chamados "grupos quânticos" de Drinfeld (veja mais embaixo). Ainda mais, usando o "dicionario"
que relaciona elementos de geometria simplética com elementos algébricos (veja Obs. 3.2(2)), Weinstein
deduziu que o objeto geométrico que deve corresponder com uma álgebra (a de�nida por ?~ no contexto
atual) deve ser um grupóide simplético como descrito em �2.3 no contexto de geometria de Poisson. Para
isto, é bom observar que a condição de compatibilidade (2) entre a estrutura simplética e a multiplicação
no grupóide é equivalênte à condição de que o grá�co da multiplicação

gr(m) = {(g1, g2,m(g1, g2)) : (g1, g2) ∈ G(2)} ↪→ (G,−ω)× (G,−ω)× (G,ω),

de�na uma subvariedade lagrangiana. Grande parte dos estudos relacionados com geometria de Poisson
e teoria de Lie de grupóides simpléticos foram motivadas, inicialmente, por este programa. Eventual-
mente, estas técnicas provaram ser interessantes per sé e, também, se estender a outras geometrias além
da de Poisson. Atualmente, a teoria de Lie de algebróides e grupóides é considerada uma ferramenta
fundamental no estudo destas geometrias.

Como já mencionado, no caso de uma variedade de Poisson (M,π) geral, este programa (G1+G2)
nunca chegou a ser completado. Descreveremos algumas contribuições do autor na direção de completar
este programa, até focando-se na versão forte (não-formal) da quantização e sua relação com o trabalho
de Kontsevich, na seção �4.

A solução de Kontsevich no caso formal, [37]. De maneira independente aos desenvolvimentos do
programa de quantização via grupóides, Kontsevich (no ano '98) deu uma solução completa ao problema
de quantização por deformação de variedades de Poisson arbitrárias (M,π) no caso de séries formais. O
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resultado chave é de natureza homológico-geométrica, o chamado "formality theorem", a partir do qual
pode-se deduzir a existência de um ?~ (~ formal) para qualquer (M,π) além de classi�car todas as tais
quantizações modulo equivalências. Nesta parte, nos focaremos nas consequências diretas desta teoria ao
programa de quantização. De qualquer maneira, para o leitor ter uma ideia básica, o formality theorem
estabelece que existe um mapa

ΓMΛ·TM → PDO(M)

entre "multivetores" em M e polydi�erential operators C∞(M)⊗k → C∞(M) com a propriedade de ser
um "L∞-quasi-isomor�smo" de "di�erential graded Lie algebras" relacionando a extensão do colchete de
Lie de campos na esquerda, junto com o diferencial d = 0, com estruturas análogas do lado direito que
se correspondem com operações entre operadores poli-diferenciais. Isto permite construir a família de
operadores bi-diferenciais Bk por trás do ?~ que estruturalmente satisfará a condição de associatividade
devido à identidade de Jacobi do π ∈ ΓMΛ2TM . Ainda mais, a existência do quasi-isomor�smo permite
também classi�car os possíveis ?~ modulo equivalências.

Um ponto chave nesta solução é a determinação de uma quantização ?K~ mediante uma fórmula ex-
plícita no caso de M = Rn (com π ≡ πij(x) arbitrária). Kontsevich observou que certas propriedades
especiais deste ?K~ permitiam uma "globalização" (mediante colagem) e assim estender os resultados para
variedades M arbitrárias. A fórmula chave tem a seguinte estrutura:

f ?K~ g =
∑

Γ∈KG
~|Γ| wΓBΓ(f, g),

onde KG 3 Γ é um certo conjunto de grafos chamados de "Kontsevich graphs" (veja mais a seguir,
|Γ| ∈ N vem de contagem de certos vértices), wΓ ∈ R são certos pesos associados a cada grafo chamados
de "Kontsevich weights" e BΓ são operadores bi-diferenciais associados a cada grafo. Antes de passar
a descrever estes ingredientes, observamos que a relação chave de associatividade para ?K~ segue de
considerar operações de combinação dos grafos correspondentes e de uma série de identidades quadráticas
não triviais para os pesos Γ 7→ wΓ. Mais para frente, veremos que estas identidades chave podem ser
"explicadas" de uma maneira conceitual interpretando f ?K~ g = 〈Ô〉 para uma certa teoria de campos,
no sentido do explicado em �3.2. (O mesmo Kontsevich menciona este fato no seu artigo original, embora
diz que descreverá os detalhes em um outro que nunca publicou.)

Vamos, agora, a descrever brevemente os ingredientes da fórmula de Kontsevich. Em lugar de dar
as de�nições detalhadas (coisa que seria extensa e desviaria nosso foco), utilizaremos alguns exemplos
visuais na �gura a seguir.
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Figura: Exemplos de um grafo de Kontsevich Γ e como calcular o peso wΓ correspondente. Os vértices 1̄, 2̄ se

chamam "terrestres" e os demais "aéreos". Pensando em representar os n vértices aéreos no semiplano superior

H = {x + iy ∈ C : y > 0} em diferente con�gurações, se de�nem o peso wΓ associado a Γ. Para isto, se integra

sobre o espaço de con�gurações (compacti�cado) M̄n uma forma diferencial ωΓ de�nida a partir da estrutura do

Γ e os ângulos correspondentes, como mostrado na �gura.

Para ajudar a �xar ideias, o operador bi-diferencial BΓ correspondente ao Γ dado na �gura é

BΓ(f, g) = πij∂n∂iπ
klπmn∂kf∂m∂l∂jg,

de maneira que os vértices terrestres representam f, g, os aéreos copias do bivetor πij e as �echas corre-
spondem a tomar derivadas e contraer com os índices correspondentes.

Finalmente, completamos esta historia detalhando o fato de que a fórmula de Kontsevich pode ser
obtida como

f ?K~ g = 〈Ô〉
para uma certa teoria de campos associada a (M,π), chamada de "Poisson sigma model", no contexto
explicado em �3.2; veja o artigo original de Cattaneo e Felder [30]. Nesta teoria, os campos clássicos estão
de�nidos por

ϕ : TΣ→ T ∗M mor�smos de �brados vetoriais,

com Σ uma superfície orientada, por enquanto, geral (para descrever ?K~ precisaremos especi�car Σ = D
um disco depois). Geométricamente, ϕ envolve um mapa X : Σ → M entre as bases dos �brados e
podemos pensar que ϕ �ca completo especi�cando uma 1-forma η ∈ Ω1(Σ) ⊗ X∗T ∗M com valores em
covetores ao longo de X. O funcional S ≡ S[ϕ] relevante para o cálculo de 〈Ô〉 na integral de Feynman
(8) correspondente é dada por

S[ϕ] =

∫
Σ

〈η ∧ dX〉+
1

2
π|X(η ∧ η).

O integrando é uma 2-forma em Σ (com valores reais) que é obtida combinando as formas bilineares 〈, 〉
(o "pairing" entre TM e T ∗M) e π nas �bras T ∗M de maneira standard com o produto wedge ∧ em
Ω·(Σ). É interessante notar que os pontos críticos deste funcional se correspondem com mor�smos de
algebróides de Lie ϕ : TΣ→ T ∗πM desde o algebroide tangente de Σ (de�nido pelo [, ] de Lie usual para
campos) e o algebróide cotangente T ∗πM associado à variedade de Poisson (veja �2.3).
Tomamos, para �nalizar, Σ = D um disco orientado e z1, z2, z3 ∈ ∂D três pontos ciclicamente orientados

no seu bordo. Na de�nição do espaço de campos F 3 ϕ incluimos condições de bordo apropriadas
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(ϕ(T∂Σ) ⊂ 0T
∗M a seção zero em T ∗M). Dadas duas funções f, g ∈ C∞(M) e um ponto x ∈ M ,

consideramos o funcional "observável"

O[ϕ] = f(X(z1))g(X(z2))δx(X(z3)),

onde δx denota a distribuição "delta de Dirac" soportada em x. O cálculo (8) correspondente toma então
a forma

〈Ô〉 =

∫
F

f(X(z1))g(X(z2))δx(X(z3)) e
i
~S[ϕ] ”dϕ”.

Como mencionado no contexto geral em �3.2, esta expressão é heurística mas podem-se seguir procedimen-
tos standard para substitui-la por uma série assintótica em diagramas de Feynman. Estes procedimentos
devem ter em conta a "simetria de gauge generalizada" que vem de pre-compor ϕ com o diferencial de um
di�eomor�smo D → D, como foi mencionado para o caso do eletromagnetismo (em particular, se segue
o chamado "formalismo Batalin-Vilkoviski"). Seguindo estas regras se recupera a fórmula de Kontsevich
para f ?K~ g|x, agora interpretada como 〈Ô〉 e onde os diagramas de Kontsevich se correspondem com a
expansão em diagramas de Feynman (embora a compacti�cação necessaria dos espaços de con�gurações
para a determinação dos wΓ não é sugerida pelo enfoque).
A moral �nal desta historia, uma vez chegado neste ponto, vem de observar que a interpretação

em termos de campos ajuda a explicar (e até a "antecipar") as identidades não triviais entre os pesos
wΓ necessárias para garantir a associatividade do ?K~ . O argumento, de natureza heurística, pode ser
apresentado pictoricamente: os dois lados f1 ?~ (f2 ?~ f3) e (f1 ?~ f2) ?~ f3 da identidade se correspondem
com integrais sobre espaços de campos clássicos de�nidos em �guras Σ′ e Σ′′ dadas por discos unidos
em um ponto de duas maneiras diferentes; ambas podem ser pensadas como limites nos quais um disco
(com 4 pontos marcados no bordo) é "pinched" de duas maneiras diferentes; formalmente, a "simetria de
gauge generalizada" mencionada acima garante que a integral �ca estável diante destas deformações.

Figura: O argumento por trás da associatividade pensando em f ?K~ g|x = 〈Ô〉 e analisando a teoria de campos

correspondente.

Na seção seguinte �4 veremos algumas contribuições do autor deste artigo que ajudam a estabelecer
ligações concretas entre o programa de quantização via grupóides, a teoria de Kontsevich e a teoria de
campos subjacente.

4 Algumas contribuições do autor: geometria de Poisson, teoria

de Lie e quantização

Nesta seção �nal, vamos descrever algumas das contribuições do autor aproveitando o contexto dado nas
seções passadas. Nos focaremos em vários trabalhos que envolvem geometria de Poisson e teoria de Lie,
e como estas se encaixam para estudar a geometria por trás do problema de quantização.
Vamos começar detalhando os ingredientes que entram na quantização não-formal de uma variedade de

Poisson (M,π) (estendendo o visto em �3.3) e como se relacionam com a teoria de Lie subjacente (como
vista em �2.3). Passaremos, depois, a descrever uma série de resultados que permitem construir estes
elementos geometricamente e como, após certas expansões em série, se recuperam os correspondentes
elementos da teoria de Kontsevich sobre quantização formal. O entendimento aprofundado da teoria
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geométrica por trás dos elementos envolvidos é o que, eventualmente, permite combinar todas as peças e
coloca-las como contribuição ao programa de quantização.

O formalismo que se usa para descrever quantizações não-formais é aquele de análise semi-clássica
descrito em �3.1 no contexto de quantização canônica. Em particular, expressões integrais como (5)
dando a quantização de colchetes {, } simpléticos canônicos em R2n se generalizam, no caso de (M,π)
variedade de Poisson arbitrária, pensando em operadores Fourier integrais ("semi-clássicos", implicando
que vem em ~-familias e o comportamento para ~→ 0 vem de integrais oscilatórias),

F~ : L2(M)⊗ L2(M)→ L2(M), determinando a quantização f ?~ g = F~(f ⊗ g).

Como detalhado em 3.1, associado a tal operador existe um "wave front" dado por uma subvariedade

L ↪→ (T ∗M,−ωc)× (T ∗M,−ωc)× (T ∗M,ωc) Lagrangiana.

Seguindo o dicionario detalhado na Obs. 3.2(2), o fato que ?~ de�ne uma família de álgebras deveria
implicar que L esta associada com o grá�co da multiplicação para uma estrutura de grupóide subjacente
em T ∗M . Embora isto foi sempre assumido, damos uma prova detalhada no trabalho em preparação [21].
Uma questão interessante que �ca esclarecida pelos detalhes é que a estrutura é, de fato, o que se

chama de grupóide de Lie "local", G ⊂ T ∗M . Se Ĝ ⇒ M é um grupóide de Lie ordinário e G ⊂ Ĝ é
uma vizinhança das identidades 1 : M → Ĝ, a estrutura de grupóide local é aquela herdada por G. Este
tipo de estrutura pode ser axiomatizada dando um análogo à de grupóide de Lie ordinário mas na qual
todos os mapas de estrutura vem com um domínio de de�nição menor, por exemplo, a multiplicação é
de�nida como m : Um → G com Um ⊂ {(g1, g2) : s(g1) = t(g2)} é um aberto contendo {(1x, 1x) : x ∈M}.
Grupóides de Lie locais foram estudados desde o início da teoria de Lie; no caso clássico, correspondem
a grupos de Lie locais (por ex, vizinhanças da identidade num grupo de Lie H ordinário).
Voltando aos ingredientes da quantização, a conclusão é então que, associado a um ?~ ≡ F~ dado

por um operador Fourier integral, teremos uma estrutura de grupóide simplético local (G ⊂ T ∗M,ωc).
Ainda mais, assumindo que esta quantização é de tipo "natural" (análogo ao discutido em �3.3 no caso
formal), segue que as identidades no grupóide local estão dadas pela seção zero 1x = 0T

∗M
x ∈ T ∗xM do

cotangente. Esta é, de fato, a forma normal de qualquer grupóide simplético (Ĝ, ω̂) ao redor das suas
unidades M ↪→ Ĝ já que pode-se usar o teorema da vizinhança lagrangiana. No caso de uma quantização
?~ com ~ um parâmetro formal, se pode mostrar que, similarmente ao descrito acima, se obtêm uma
estrutura de "grupóide simplético formal", Gfor (veja [29]). Esta pode ser pensada como a estrutura
herdada no limite em que a vizinhança G de 0T

∗M é só formal e, então, os mapas de estrutura em Gfor
são séries de Taylor formais nas direções normais a 0T

∗M ↪→ T ∗M .

O último ingrediente que precisamos discutir aqui é aquele de "função geradora" para a estrutura de
G. Esta noção vem, de fato, no contexto geral de subvariedades lagrangianas e a ideia é achar uma tal
função geradora para L = graph(m) o grá�co da multiplicação em G. A maneira na qual estas funções
entram é via a descrição dos operadores Fourier integrais. Como mencionado em �3.1, o kernel integral
destes operadores deve ser, localmente, dado por expressões oscilatorias. No nosso caso com ?~ ≡ F~,
deverá ser da forma

k~(x1, x2, x3) =

∫
p1,p2

a~(p1, p2, x3)e
i
~ (S(p1,p2,x)−x1p1−x2p2),

e segue, conectando as várias de�nições, que S deve ser uma função geradora de L = graph(m) no sentido

graph(m)
loc
= {(g1, g2, g3) : g1 = (∂p1S, p1), g2 = (∂p2S, p2), g3 = (x3, ∂x3

S) ∈ T ∗M}.

Esta função determina toda a estrutura de G. Os axiomas de grupóide local são equivalentes a uma EDP
não-linear (quadrática) para S chamada de "SGA-equation".

Antes de passar a descrever os resultados, observamos que construir uma tal quantização não formal
?~ ≡ F~ a partir de (M,π) pode ser visto como o objetivo último do programa de quantização via
grupóides detalhado em 3.3 (que está ainda inconcluso). A parte difícil, que é garantir a associatividade
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do ?~, terá de fato sua contribuição dominante (no sentido da aproximação "stationary phase" de �3.1)
garantida uma vez que conseguimos construir os dados do grupóide simplético local e sua função geradora,
(G,ωc, S). Para conseguir a associatividade completa, se deve prosseguir com o estudo do fator a~ acima
(veja mais embaixo).

Vamos, então, descrever uma série de resultados que permitem construir explicitamente os dados do
grupóide simplético local (G,ωc, S), a partir de (M,π), que determinam a contribuição principal à quan-
tização não-formal ?~ ≡ F~. A seguir, veremos que certas expansões em séries formais destas estruturas
recuperam as correspondentes contribuições principais na teoria de Kontsevich, explicando assim sua
origem geométrica.

A construção
(M,π) 7→ (G,ωc, S) (9)

vem, de fato, de uma série de trabalhos onde as estruturas relevantes são estudadas em generalidade e as
bases das teorias correspondentes são estabelecidas. Utilizando estes estudos, conseguimos combinar as
peças e voltar ao programa de quantização.
Primeiramente, como descrito em 2.3, tem uma teoria de Lie que relaciona a geometria de Poisson

(M,π) com a de grupóides simpléticos (G⇒M,ω) (locais ou ordinários). A chave está aqui em entender
a relação entre π e ω. Isto foi desenvolvido em profundidade em [10] (estendendo [14]). Aqui destacamos
a identi�cação de, para cada forma diferencial ω "multiplicativa" (2) em um grupóide G, uma forma
diferencial ωA do mesmo grau no espaço total do algebróide AG subjacente. Esta forma em AG satisfaz
uma série de EDPs que se correspondem com a versão in�nitesimal da propriedade de ser multiplicativa
e, viceversa, estas propriedades in�nitesimais garantem a integrabilidade a uma forma multiplicativa em
G. Destacamos um extrato dos resultados relevantes a seguir.

Teorema 4.1 ([10]) Seja G⇒M um grupóide de Lie com s-�bras 1-conexas e AG →M seu algebróide.
Existem correspondências 1 : 1 naturais entre os seguintes objetos:

• formas diferenciais ω ∈ Ωk(G) satisfazendo a condição (2) de multiplicatividade;

• formas diferenciais ωA ∈ Ωk(AG) lineares respeito da estrutura de �brado AG →M e satisfazendo
um análogo in�nitesimal da condição de multiplicatividade (chamadas "in�nitesimalmente multi-
plicativas", veja [10, �3]);

• pares (µ, ν) de mor�smos de �brados vetoriais µ : AG → ∧k−1T ∗M , ν : AG → ∧kT ∗M satisfazendo:
para todo par de seções u, v ∈ ΓM (AG), iρ(u)µ(v) = −iρ(v)µ(u) e as EDPs

µ([u, v]) = Lρ(u)µ(v)− iρ(v)dµ(u)− iρ(v)ν(u), ν([u, v]) = Lρ(u)ν(v)− iρ(v)dν(u).

Em particular, no caso de grupóides simpléticos (G,ω) gerais, é notável que, in�nitesimalmente sempre
tem-se uma identi�cação natural (AG, ωA) ' (T ∗M,ωc). Eventualmente, esto é uma peça chave na
construção dos dados (G,ωc) em (9). A extensão do teorema acima para grupoides de Lie locais é
imediata.

A seguir, descrevemos os trabalhos [23] e [24] onde desenvolvemos construções explícitas no contexto
da teoria de Lie geral de algebróides e grupóides locais. No primeiro trabalho, dado um algebróide de
Lie (A → M,ρ, [, ]), apresentamos uma contrução de uma estrutura de grupóide local numa vizinhança
G ⊂ A da seção zero de A → M que integra o algebróide dado. Esta é uma peça chave na teoria de
Lie generalizada de algebróides e grupóides. De fato, esta construção pode ser vista como dando lugar a
uma grande generalização da estrutura de grupo de Lie local numa vizinhança H ⊂ h de 0 ∈ h para uma
álgebra de Lie baseada na fórmula Baker�Campbell�Hausdor�: pensando na exponencial exp : h → Ĥ
com Lie(Ĥ) = h qualquer, tem-se exp(ξ1) exp(ξ2) = exp(m(ξ1, ξ2)) com

m(ξ1, ξ2) = ξ1 + ξ2 +
1

2
[ξ1, ξ2] + . . .

Uma chave desta formula clássica é que só depende do dado in�nitesimal dado pelo colchete [, ]. No caso
mais geral de algebróides, os ingredientes são mais complicados e pode existir uma grande não-linearidade
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nas estruturas in�nitesimais ρ e [, ] (ao variar o ponto base no �brado A → M). Nossas técnicas,
então, precisam ser mais gerais e são de natureza geométrico-diferencial. Para a construção da estrutura
procurada em G ⊂ A, utilizamos um dado auxiliar chamado de "algebroid spray". Este é um campo de
vetores V ∈ X(A) que da uma versão adaptada do spray geodésico Vg ∈ X(TM) para uma variedade
Riemanniana. O campo V é, então, um campo homogêneo de grau 1 com respeito ao rescalamento nas
�bras de q : A→M e tal que é um levantamento da "ancora" ρ: Dq(V |a) = ρ(a) ∈ TM, a ∈ A (ρ = id
no caso geodésico Vg). Estes sprays sempre existem e podem ser construidos a partir de conexões lineares
em A → M . Denotamos φt : A → A o �uxo deste campo V . Um ingrediente tecnicamente importante
é a chamada "realization form" θ : Ker(Dq)|U ⊂ TA → A que �ca completamente de�nida pelo spray
V (veja [23, �3.2]) e admite propriedades análogas à das formas de Maurer-Cartan clássicas. Damos um
extrato dos resultados relevantes a seguir.

Teorema 4.2 ([23]) Seja (q : A → M,ρ, [, ]) um algebróide de Lie e V ∈ X(A) um algebroid spray
associado com �uxo φt e realization form θ. Existe uma vizinhança G ⊂ A da seção zero 0A ⊂ A tal que
os seguintes mapas (s, t, 1, inv,m) determinam uma estrutura de grupóide de Lie local em G que integra
o algebróide dado (AG ' A):

s(a) = q(a), t(a) = qφ1(a) 1x = 0Ax inv(a) = −φ1(a)

m(a, b) = c1 com t 7→ ct determinada por θ(
d

dt
ct) = φt(a), c0 = b.

Destacamos que a parte mais complicada da demonstração é a veri�cação de que m satisfaz o axioma de
associatividade e que, isto, como no caso clássico, é eventualmente um re�exo da identidade de Jacobi para
o [, ] in�nitesimal em A. Também, segue desta teoria que esta construção da integração G apresenta uma
propriedade universal respeito de outras integrações: se G′ é um outro grupóide de Lie local integrando
A, existe um mapa natural exp : G → G′ que induz um isomor�smo de germes das estruturas ao redor
das unidades. Neste sentido, a construção baseada num spray da um modelo universal para todas as
integrações de A (e segue que escolhas de sprays diferentes resultam em germes isomorfos).
No segundo artigo mencionado [24], estendemos estas construções para caracterizar formas multiplica-

tivas ω sob G em termos dos dados in�nitesimais subjacentes mediante fórmulas explícitas.

Teorema 4.3 ([24]) Seja (q : A → M,ρ, [, ]) um algebróide de Lie e V ∈ X(A) um algebroid spray
associado com �uxo φt. Denotemos G ⊂ A o grupóide de Lie local construido no teorema 4.2 a partir de
V . Para cada forma ωA ∈ Ωk(A) in�nitesimalmente multiplicativa no sentido do teorema 4.1, a seguinte
fórmula de�ne uma forma ω ∈ Ωk(G) multiplicativa ao redor das unidades que integra ωA (Lie(ω) = ωA):

ω =

∫ 1

0

φ∗tωA dt.

Esta fórmula e notavelmente simples e involve o "average" da forma in�nitesimal ao longo do �uxo do
spray. Para ilustrar como pode ser usada, destacamos que no caso de uma variedade de Poisson (M,π),
tomando A = T ∗πM o algebróide cotangente associado, a fórmula acima com ωA = ωc a forma canônica em
T ∗M junto com a construção da estrutura G ⊂ T ∗M do teorema 4.2 (V chama-se "Poisson spray" neste
caso) dão um modelo explícito para qualquer grupóide simplético integrando (M,π) (no sentido de �2.3)
ao redor das unidades. Em particular, pode-se obter como corolário que a projeção q : (G,ω)→ (T ∗M,π)
é um mor�smo de Poisson dando lugar a uma realização simplética (e, assim, dando uma demonstração
conceitual nova deste resultado previamente obtido).

Finalmente, voltamos a linha principal de quantização de (M,π), à integração (9) subjacente, e sua
relação com a teoria de Kontsevich.
Começamos com a construção de um grupóide simplético local na forma (G,ωc) (que, como vimos em

(9) são peças que dão a contribuição principal à quantização) a partir de (M,π). Este tópico foi estudado
em [19] colocando enfase na realização simplética que vem do mapa source, s : (G,ωc) → (M,π). Neste
artigo, primeiramente, mostramos que as construções envolvendo um spray nos teoremas 4.2 e 4.3 podem
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ser "reti�cadas" mediante um difeomor�smo (de�nido na vizinhança de 0T
∗M ) levando a forma simplética

ω do 4.3 na canônica ωc (usando técnicas standard como "truque de Moser"). Isto nos dá uma construção
explícita do (G,ωc) integrando (M,π) procurado. Observemos que o mapa source s neste grupóide já
não será mais a projeção q : T ∗M → M , é o preço pago por levar a estrutura simplética a uma forma
normal. A contribuição mais interessante deste artigo vem da conexão com a teoria de Kontsevich. Para
comparar com a fórmula explícita dada em �3.3, em [19] continuamos com um estudo detalhado destas
construções no caso M = Rn (com π ≡ πij(x) arbitrária).
O mapa source é uma função suave de duas variáveis R2n 3 (x, p) 7→ s(x, p) (neste caso coordenado,

recuperando uma construção de Karasev) e, para comparar com a fórmula de Kontsevich, �cou claro
que devemos estudar a série de Taylor formal de s(x, tp) ao redor de t = 0. Pelas propriedades de ho-
mogeneidade especias das construções envolvidas, isto é equivalente a ter começado a construção com
(M, tπ), t > 0 e depois expandir em série ao redor de t = 0: sπ(x, tp) = stπ(x, p). Neste caso coorde-
nado, o spray V ∈ X(R2n) pode ser escolhido como V = −πij(x)pi∂xj . Compilamos agora o resultado
principal. Para isto, precisamos também lembrar que, associado à contribuição principal do star product
de Kontsevich ?K~ (veja �3.3) existe um grupóide simplético formal GKfor ([29]) cujo mapa source sK(x, p)
é dado por uma série formal em p. Para enfatizar a natureza formal e facilitar a comparação posterior,
consideramos uma variável formal ε e lembramos da fórmula para ?K~ ,

sK(x, εp) = x+

∞∑
n=1

εn

n!

∑
Γ∈Tn,2

wΓ

2n
∂B̂Γ(π)

∂p2
(p, 0, x),

onde só alguns "Kontsevich tree-graphs" Tn,2 contribuem (veja [19]).

Teorema 4.4 ([19]) Seja s : (G ⊂ R2n, ωc)→ (Rn, π) a realização simplética descrita acima. A série de
Taylor de s(x, tp) ao redor de t = 0 é dada por:

s(x, εp) = xi +
∑
t∈[RT ]

ε|t|

σ(t)
ct D

i
tV (x, p),

onde [RT ] é o conjunto de "rooted trees" (topológicos), σ(t) é o fator de simetria de t ∈ [RT ], Di
tV são

os chamados "elementary di�erentials" na teoria de Butcher sobre aproximações de soluções de EDOs
(neste caso, a EDO de�nida pelo spray V ) e t 7→ ct ∈ R são coe�cientes de�nidos por integrais iteradas,

ct = (−1)|t|It(0), It(θ) =

∫ 1

0

dλ̄

∫ λ̄

θ

dθ̄ It1(θ̄) · · · Itm(θ̄), t = [t1, .., tm].

Ainda mais, s = sK como séries formais e existe um mapa [RT ] → Tn,2, t 7→ Γt tal que os coe�cientes
nas duas expansões estão relacionados via wΓt = (−1)|t|ct.

Notamos que os coe�cientes ct são generalizações dos números de Bernoulli Bn, n ∈ N (pensando em
N ⊂ [RT ] como árbores com um solo ramo) e que análogos de certas identidades (quadráticas) com
os Bn também precisam ser satisfeitas pelos ct para s de�nir uma realização simplética. Destacamos
que este teorema dá uma explicação conceitual para o extrato sK da fórmula de Kontsevich e até para
a aparição de séries parametrizadas por este tipo de grafos. Esta explicação é baseada, notavelmente
e como mencionado no teorema, na teoria de Butcher de aproximações de soluções de EDOs (onde os
possiveis coe�cientes {ct}t∈[RT ] forma o chamado "Butcher group").

Finalmente, mencionamos as contribuições do trabalho recente do autor [17] (preprint submetido).
Neste trabalho, continuamos na direção do teorema anterior e completamos a peça faltante na construção
(9): a função geradora S para o grupóide simplético local (G,ωc) construído até agora. Em este trabalho,
provamos 3 resultados fundamentais sobre funções geradoras no contexto de geometria de Poisson e
quantização. Compilaremos eles no teorema �nal a seguir. Antes disso, vamos discutir um pouco os
ingredientes que entram nos resultados.

O primeiro resultado, de natureza geral na teoria de Lie simplética, é de existência de funções geradoras
S para qualquer grupóide simplético local (G ⇒ M,ω). Também �ca provada a unicidade do germe de
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S ao redor de M sob certas condições. De fato, a função geradora construída �ca de�nida globalmente
em M e a natureza da construção é geométrica (utilizando algumas técnicas standard no contexto de
geometria simplética e subvariedades lagrangianas, adaptadas à geometria de G). Notemos que, no caso
particularM = Rn, podemos dar uma fórmula explícita para S e isto determina uma solução para a EDP
não linear ("SGA equation") que corresponde com todos os axiomas de grupoide local.
O segundo resultado extende a relação do teorema anterior com a fórmula de Kontsevich. Para isto,

voltamos ao caso coordenado M = Rn, e observamos que ([29])

e
i
~p1 ?K~ e

i
~p2 |x = aK~ (p1, p2, x)e

i
~SK(p1,p2,x),

onde aK~ e SK são séries formais nas variáveis p1, p2 e SK dá uma função geradora formal para o grupóide
formal GKfor mencionado ancima. A fórmula para SK é dada por uma expressão similar à dada para sK
mas envolve todos os possíveis Kontsevich tree-graphs. É interessante notar que aK~ também corresponde
com expressões similares mas envolvendo diagramas Γ que não são do tipo "tree" se não que possuem
"loops" internos. Como no teorema 4.4, provamos que uma construção geométrica explícita (não-formal)
de uma função geradora S reproduz SK quando fazemos uma expansão em série apropriada. Isto termina
de explicar a estrutura e a geometria por trás da contribuição principal SK na fórmula de Kontsevich
para ?K~ (e, ainda, sua estrutura como série parametrizada por grafos).
O terceiro resultado representa uma conexão matematicamente concreta da ligação heurística entre a

construção de Kontsevich e a quantização do "Poisson sigma model", f ?K~ g|x = 〈Ô〉 (veja �3.3). Para isto,
introduzimos um sistema de EDPs: considerando p1, p2, p3, x ∈ Rn como parâmetros, D disco orientado
com três pontos zk, k = 1, 2, 3 marcados no bordo como em �3.3, e X : D → Rn, η ∈ Ω1(D) ⊗ Rn como
incógnitas,

dηj +
1

2
∂xjπ

ab(X)ηa ∧ ηb = −p1jδz1 − p2jδz2 + p3jδz3

dXj = πij(X)ηi at points in int(D)

δz3(X) = x

i∗∂Dη = 0. (10)

Acima, i : ∂D → D é a inclusão e δz é a distribuição "delta" concentrada em z ∈ D. O resultado prova
a existência e caracterização das soluções e que pode-se recuperar a função geradora S avaliando um
funcional associado à teoria de campos nas soluções de (10). Ainda, este resultado permite fazer um
análogo global para uma variedade M qualquer.

Finalizamos, então, esta subseção compilando estes resultados em um teorema �nal.

Teorema 4.5 ([17]) Consideremos uma variedade de Poisson (M,π).

1. Seja (G,ω) um grupóide simplético local integrando (M,π) e denotemos m sua multiplicação. Existe
um mergulho simplético

ν : Uν ⊂ T ∗(T ∗M ×M T ∗M) ↪→ (G,−ω)× (G,−ω)× (G,ω)

com Uν uma vizinhança da inclusão natural M ↪→ T ∗(T ∗M ×M T ∗M) de�nida usando as seções
zero subjacentes e uma função

S : US ⊂ T ∗M ×M T ∗M → R, com US viz. de M ↪→ T ∗M ×M T ∗M via zero,

tal que ν−1(graph(m)) coincide, numa vizinhança de M , com a lagrangiana gerada por S,

{(l, dS|l) : l ∈ T ∗M ×M T ∗M}.

Fixada ν, o germe de S ao redor de M é único tal que S|M = 0.
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2. Consideremos M = Rn (e π arbitrária). O mergulho ν acima pode ser tomado de uma forma
canônica e o único germe de função geradora associada é dado pela fórmula explícita

S(p1, p2, x) = (p1 + p2)(x0)−
∫ 1

0

du LE(t∗p1 + s∗p2)(φt
∗p1+s∗p2
u (x0, 0)),

onde os ingredientes envolvidos vem da estrutura do grupóide (G,ωc) discutido acima (veja mais
detalhes em [17, �3.4]). Se chamamos St a função geradora correspondente a (M, tπ), t ∈ [0, 1]
mediante a fórmula anterior, então

Taylort=0St = SK , a função geradora formal que é a contribuição principal em ?K~ .

3. As soluções (fortes) do sistema de EDPs (10) sempre existem para parámetros pk ∼ 0, k = 1, 2 com
o p3 completamente determinado por p1, p2, x e estão em correspondência 1:1 com certos triângulos
∆2 → G descritos em [17, �5.3]. Ainda mais, considerando o funcional (correspondente ao dado
em �3.3 para o Poisson sigma model mas com "inserções" nos zk ∈ ∂D),

A(X, η, p3) =

∫
D

[
ηj ∧ dXj +

1

2
πjk(X)ηj ∧ ηk

]
+ p1jδz1(Xj) + p2jδz2(Xj)− p3j(δz3(Xj)− x),

obtemos que a função geradora S do item anterior se recupera avaliando A na solução (X, η)
correspondente aos parámetros p1, p2, x:

S(p1, p2, x) = A[X, η].

Como mencionado acima, estes resultados dão uma teoria geométrica completa para a construção (M,π)→
(G,ωc, S) da contribuição principal (9) a uma quantização ?~ ≡ F~ não-formal de (M,π) via um oper-
ador Fourier integral. Esta linha de pesquisa continua explorando o segundo paso �nal da construção:
(G,ωc, S) → F~. Ainda neste contexto, em [21] (em preparação), estabelecemos a conexão entre tais
quantizações não-formais e a teoria de integrabilidade da estrutura de Poisso subjacente (M,π) a um
grupóide Ĝ global.
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