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Introdução

Os estudos acerca das Álgebras de Lie, inauguram-se a partir da ten-
tativa do matemático Norueguês, Marius Sophus Lie, de criar uma teoria
que permitiu-se trabalhar com as equações diferenciais sob ótica simi-
lar á Teoria de Galois acerca das equações polinomiais. Por volta de
1870, o que hoje nomeamos de Álgebras de Lie, figuravam como objetos
infinitesimais relacionados a grupos de transformações, os quais eram
alcançados a partir de soluções de equações diferenciais ordinárias. Pos-
teriormente, outros matemáticos contribuı́ram com a ampliação, classifi-
cação e aplicação dessa álgebra, de modo que, atualmente ela é analisada
a partir de duas visões: algébrica e como variedade diferencial (objeto
geométrico).

Nesse sentido, do ponto de vista algébrico, consideramos L um espaço
vetorial sobre um corpo K. Temos que L é uma álgebra sobre K, se
existe, uma operação binária (· : L×L→ L) tal que ∀ x,y,z ∈ L e ∀ a,b ∈
K, satisfazendo:

x · (y+ z) = x · y+ x · z e (x+ y) · z = x · z+ y · z
(ax) · (by) = (ab)(x · y)

Assim, uma Álgebra de Lie é uma álgebra L, munido por um co-
mutador de Lie [x,y] e aplicado aos elementos da álgebra satisfaz as
propriedades abaixo:

• Bilineariedade;

•
[x,x] = 0 , ∀ x ∈ L

• Identidade de Jacob:

[x, [y,z]]+ [z, [x,y]]+ [y, [z,x]] = 0 , ∀ x,y,z ∈ L



Esse trabalho é uma introdução à Álgebra de Lie com enfoque na
compressão dos conceitos necessários para o estudo da Decomposição
de Jordan-Chevalley e posteriormente na leitura aprofundada do artigo
“Jordan-Chevalley decomposition in Lie algebras” [1].

Desenvolvimento

Iniciamos os conceitos algébricos básicos relativos as estruturas das
Álgebras de Lie ([5], [2]), tais como as Subálgebras, Ideais, morfismos
de Lie (homomorfismo, isomorfismo, automorfismos), Álgebras Quo-
cientes, Representações, Derivações, Séries de Composição, Álgebras
Nilpotentes, Álgebras Solúveis e as Álgebras Semi-simples, a fim de,
em consonância com os resultados de Álgebra Linear [4] (transformação
linear, auto-valor, auto-vetor, auto-espaço, subespaço invariante, diago-
nalização), estudar a decomposição de Jordan-Chevalley.

Decomposição de Jordan-Chevalley

Em Álgebra Linear é trabalhado a Decomposição Canônica de Jordan
[4], podemos pensar a Decomposição de Jordan-Chevalley de modo si-
milar, entretanto com representação mais genérica de suas partes. Como
podemos notar no teorema abaixo:

Teorema (Decomposição Jordan-Chevalley, [3]). Seja V um espaço ve-
torial de dimensão finita sobre K, e dado x ∈ gl(V ). Existem xs,xn ∈
gl(V ) e são únicos satisfazendo as seguintes condições:

• x = xs + xn;

• xs é semisimples;

• xn é nilpotente;

• xs e xn comutam.

A decomposição x = xs + xn é chamada de Jordan-Chevalley, onde xs é
parte semi-simples e xn é parte nilpotente.

Com o intuito de compreendermos possı́veis aplicações às Álgebras
de Lie e seus potenciais resultados, com foco nos teoremas a seguir:
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Teorema (Critério de Cartan, [3]). Seja L uma subálgebra de gl(V ),
onde V tem dimensão finita. Suponha que tr(xy) = 0 ∀ x ∈ [L,L], y ∈ L.
Então L é solúvel.

Teorema ([6]). Se δ ∈ DerL, então existem σ parte semi-simples e ν

parte nilpotente tal que δ = σ+ν.
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