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A Teoria de Grupos tem sido utilizada há pelo menos 50 anos como uma ferra-
menta valiosa para elucidar aspectos de simetrias de problemas f́ısicos. Em desenvol-
vimentos mais recentes, particularmente nas teorias f́ısicas de alta energia, a teoria
de grupos tem ocupado um papel central e essencial. As áreas da F́ısica nas quais
se pode utilizar a teoria de grupos e suas representações incluem, dentre outras, a
f́ısica atômica, a f́ısica do estado sólido, vibrações em moléculas e sólidos e teoria
das part́ıculas elementares.

O Teorema de Noether foi um dos primeiros resultados no qual utilizou-se a
Teoria de Grupos para dar embasamento matemático aos conceitos de simetria e
conservação na F́ısica e os grupos mais utilizados na Mecânica Quântica são os Gru-
pos de Lie, por ser tratarem de grupos cont́ınuos. De modo geral, a aplicação da
Teoria de Grupos a problemas f́ısicos é dividida em duas frentes: considerações sobre
simetria e considerações sobre problemas de autovalores. Como exemplo da primeira
mencionamos o estudo da simetria de um cristal, de fundamental importância na
F́ısica da Matéria Condensada (Espectroscopia, Cristalografia, etc.). Na segunda,
um exemplo relevante é o estudo de invariâncias de equações de autovalores resul-
tantes de transformações de coordenadas (translações e rotações).

Uma aplicação importante da Teoria do Grupos é à solução da equação Schrödin-
ger, que descreve a evolução temporal e espacial da forma de onda associada a uma
part́ıcula qualquer. Apenas para um pequeno número de sistemas muito simples,
tais como o átomo de hidrogênio, é posśıvel obter uma solução anaĺıtica exata. Para
todos os outros sistemas, é necessário recorrer a cálculos numéricos, mas o trabalho
envolvido pode ser reduzido consideravelmente com a aplicação da Teoria de Re-
presentações de Grupos. Isto é particularmente verdadeiro nos cálculos da energia
eletrônia em F́ısica do estado sólido, onde cálculos precisos só são viáveis quando os
grupos teóricos são usados para explorar a simetria do sistema ao máximo.

Neste trabaho apresentaremos o Lema de Schur, Teorema de Maschke e algumas
aplicações da Teoria de Grupos à cálculos da Mecânica Quântica, como a solução da
equação de Schrödinger, probabilidades de transmissão e regras de seleção, teoria
da perturbação independente do tempo, funções base de spinor e auto-funções de
energia.
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1. G. James e M. Liebeck, Representation and Characters of Groups, Cambridge
Mathematical Textbooks, Cambridge University Press, 1993.

2. J. F. Cornwell, Group Theory in Physics, Techniques of Physics 7, Academic
Press Limited, San Diego, 1994.

3. K. Hoffman e R. Kunze, Linear Algebra, Second Edition, Pretence-Hall, New
Jersey, 1971.


