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1 Introdução
Na Mecânica Quântica, a necessidade de um Espaço de Hilbert para descrever os estados e de operadores auto-

adjuntos para caracterizar os observáveis, quebra intuitivamente a noção clássica onde os estados e observáveis são
elementos de um fibrado cotangente e funções contínuas sobre este fibrado, respectivamente. O presente trabalho tem
como objetivo mostrar que, ao tomarmos a descrição da Mecânica Clássica baseada nas C∗-Álgebras, podemos obter,
fazendo uso somente do Princípio da Incerteza, que a descrição Matemática para a Mecânica Quântico é naturalmente
dada por operadores auto-adjuntos sobre um espaço de Hilbert.

As C∗-Álgebras originaram-se a partir do estudo das Álgebras de Operadores propostas por John von Neumann em
1929 [1]. As álgebras estudadas por von Neumann e Murray, atualmente denominadas de Álgebras de von Neuman,
são certas sub-álgebras de B(H), a álgebra dos operadores limitados sobre um espaço de Hilbert, que tiveram um
papel importante na estruturação matemática da Mecânica Quântica [2–5].

Em 1941, Israel Gelfand [6] combinou o conceito de álgebra de operadores com a teoria de espaços de Banach,
resultando na definição de Álgebra de Banach. Ele procedeu formulando uma teoria espectral intrínseca às Álgebras
de Banach e provando quase todos resultados básicos na teoria de Álgebras de Banach Abelianas.

Já em 1943, Israel Gelfand e Mark Neumark [7] definiram o que hoje é conhecido como C∗-Álgebra e em seguida
publicaram um artigo provando o teorema que recebeu seus nomes, Teorema de Gelfand-Neumark.Neste artigo já
havia as ideias do que conhecemos hoje em dia como sendo a construção GNS (Gelfand-Neumark-Segal), que conecta
estados a representações sobre o espaço de Hilbert. Foi em 1947 que Irving Segal [8] demonstrou a construção GNS e
definiu a ideia de estado como um funcional linear positivo e normalizado.

É importante ressaltar que a construção GNS permite uma interpretação de que o espaço de Hilbert é dependente
do estado ou da preparação do sistema físico a ser considerado e não uma característica perene da teoria [9]. Represen-
tações distintas dos espaços de Hilbert são necessárias para a descrição de situações físicas diferentes. Dessa forma, a
proposta basilar da abordagem algébrica é codificar a Mecânica Clássica dentro da C∗-Álgebra abeliana e encontramos
o que seria, do ponto de vista algébrico os estados e as observáveis clássicas. Em seguida, fazemos uso do Princípio da
Incerteza de Heisenberg, que constata que os observáveis quânticas são não abelianas, o que implica que a C∗-Álgebra
que descreve a Mecânica Quântica deve ser não abeliana. Com isso encontramos naturalmente, a partir da prescrição
algébrica, que os observáveis da Mecânica Quântica devem ser os operadores auto-adjuntos sobre o espaço de Hilbert,
enquanto que os estados são vetores normalizados deste mesmo espaço.

2 C∗-Álgebra e os Teoremas de Gelfand e Gelfand-Neumark
Uma C∗-Álgebra A, é uma Álgebra de Banach com involução, em que ||a∗a|| = ||a||2, ∀ a ∈ A. Para o caso em que

a C∗-Álgebra é abeliana, temos o Teorema de Gelfand que associa A às funções contínuas sobre um espaço topológico
Hausdorff Compacto

Teorema 2.1 (Gelfand). Seja A uma C∗-Álgebra abeliana então existe um espaço Hausdorff compacto X tal que A
é isometricamente isomorfa a C(X).
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A idéia da prova do Teorema de Gelfand é mergulhar a C∗-Álgebra A em C(Â), nas funções contínuas sobre Â,
que é o conjunto dos homomorfismos lineares multiplicativos não nulos de A. Isso é feito codificando cada elemento
A de A através da coleção de valores que ele gera quando aplicamos nele cada funcional φ ∈ Â. Tal é um argumento
clássico em topologia e Análise, muito similar ao mergulho canônico que temos de um espaço de Banach em seu duplo
dual. Essa codificação, chamada de Transformada de Gelfand, nos dá uma representação Fiel de A porque a coleção de
funcionais Â separa pontos, isto é, dados dois elementos de A,B ∈ A, existe um funcional φ ∈ Â tal que φ(A) 6= φ(B).

Historicamente o estudo das C∗-Álgebras [10–12] foram baseadas no estudo das álgebra de operadores sobre o
espaço de Hilbert, com

Definição 2.2. Uma Representação de A em H é um *-homomorfismo linear, isto é, um homomorfismo linear tal
que π(a∗) = [π(a)]∗, ∀a ∈ A.

Definição 2.3. Um Estado é um funcional linear ψ : A → C, com ψ ∈ A∗, positivo e normalizado.

A Construção GNS que relaciona a existência de representações sobre o espaço de Hilbert com estados

Teorema 2.4 (Gelfand-Neumark-Segal). Seja A uma C∗-Álgebra e ψ um estado, então existe um espaço de Hilbert
Hψ e uma *-representação πψ : A → B(Hψ) tal que

i) Hψ contém um vetor cíclico xψ.

ii) ψ(A) = 〈xψ, πψ(A)xψ〉.

iii) Qualquer outra representação π num espaço Hπ com vetor cíclico x é unitariamente equivalente a πψ.

Cada estado determina um ideal à esquerda I, que defini um pré-produto interno; tomando o quociente A/I o
pré-produto interno torna-se um produto interno no espaço quociente. Ao completarmos o espaço, obtemos um espaço
de Hilbert que será denotado por Hψ O operador πψ é construído a partir de um *-homomorfismo entre A e B(A/I),
e estendido até Hψ, onde as propriedades i), ii) e iii) são consequências diretas dessa construção.

Todo estado define uma realização concreta de uma C∗-Álgebra na álgebra dos operadores sobre um espaço de
Hilbert. Utilizando o Teorema de Gelfand-Neumark-Segal podemos definir o espaço de Hilbert H =

⊕
ψ∈F Hψ,

obtendo que

Teorema 2.5 (Gelfand-Neumark). Toda C∗-Álgebra é isometricamente isomorfa a uma Álgebra de Operadores sobre
um espaço de Hilbert.

3 Mecânica Quântica e as C∗-Álgebras
O formalismo Hamiltoniano, o estado do sistema é caracterizado por um ponto do fibrado cotangente Γ que

representa a posição e o momento; as observáveis são funções reais e contínuas sobre Γ. Pelo Teorema de Gelfand,
toda C∗-Álgebra abeliana é isometricamente isomorfa a C(X), então:

.Estados ←→ Elementos ←→ Funcionais lineares ; Observáveis ←→ Funções contínuas ←→ Elementos
. de Γ positivos e normalizados e reais sobre Γ. auto-adjunto

Considerando a Mecânica Clássica descrita por uma C∗-Álgebra abeliana, podemos postular uma prescrição al-
gébrica para os estados e as observáveis como:

Postulado 3.1 (Estados Clássicos). Os estados de um sistema clássico, são funcionais lineares positivos normalizados
da C∗-Álgebra.

Postulado 3.2 (Observáveis Clássicas). As observáveis de um sistema clássico são exatamente os elementos auto-
adjuntos da C∗-Álgebra.

A Mecânica Quântica é responsável pela descrição dos fenômenos que ocorrem na escala atômica [13,14]. A partir
desta escala resultados obtidos por uma análise clássica do sistema não concordam com os valores experimentais. Em
1926, W. Heisenberg percebeu que

Princípio 3.3 (Heisenberg). "Quanto mais precisa a posição é determinada, menos precisão se tem sobre o momento
naquele instante, e vice-versa."



C∗-Álgebras e a Descrição da Mecânica Quântica 3

Portanto, a posição e o momento não são observáveis compatíveis, isto é, se medirmos primeiro a posição e depois o
momento, obteremos resultado distinto da medida do momento e depois a posição. Com isso, temos que os observáveis
dentro da Mecânica Quântica não comutam necessariamente e, consequentemente, a C∗-Álgebra que a descreve deve
ser não abeliana. Preservando os conceitos algébricos de estados e observáveis para o caso quântico

Postulado 3.4 (Estados Quânticos). Os estados de um sistema quântico, são funcionais lineares positivos normal-
izados da C∗-Álgebra .

Postulado 3.5 (Observáveis Quânticas). Os observáveis de um sistema quântico são exatamente os elementos auto-
adjuntos da C∗-Álgebra .

Funcionais lineares ←→ Vetores nor- ←→ Estados ; Elementos ←→ Operadores ←→ Observáveis
positivos e normalizados malizados de H. auto-adjuntos de A auto-adjuntos

Com isso, realizamos a caracterização da Cinemática Quântica utilizando uma prescrição algébrica, onde obtivemos
que os estados devem ser vetores normalizados de um espaço de Hilbert, enquanto que os observáveis são operadores
auto-adjuntos, utilizando os teoremas de Gelfand e de Gelfand-Neumark.

Os operadores posição e momento devem ser representados por operadores ilimitado, já que o espectro desses
operadores não possui necessariamente um limite. Podemos considerar operadores da forma

U(α) = eiαq, V (β) = eiβp,

conhecidos como Operadores de Weyl [15], que por serem operadores unitários possuem o espectro limitado ao disco
de raio 1. As relações algébricas entre os operadores de Weyl são inferidas a partir das relações entre q e p. Se
os operadores de Weyl satisfazem as seguintes operações: i) U(α)U(β) = U(α + β), ii) V (α)V (β) = V (α + β) e
iii) U(α)V (β) = e−iαβV (β)U(α) ; a álgebra formada por U(α), V (β) é chamada de Álgebra de Weyl.

Dentro da estrutura das Álgebras de Weyl podemos definir uma involução tal que U(α)∗ = U(−α) e V (β)∗ = V (−β)
e com o completamento do espaço, as Álgebras de Weyl formam uma C∗-Álgebra, denominadas C∗-Álgebras de Weyl.

4 Conclusões
A partir da descrição via C∗-Álgebra, a formulação matemática da Mecânica Quântica surge naturalmente como

uma consequência dessa estrutura algébrica e não precisa ser mais postulada da forma que foi feita por P. A. M. Dirac.
Além disso, ao utilizarmos as C∗-Álgebras os conceitos de observáveis e estados coincidem algebricamente, sendo que
a passagem do mundo clássico para o mundo quântico é dado pela troca de uma C∗-Álgebra abeliana por uma C∗-
Álgebra não abeliana. Pelo caráter ilimitado dos operadores momento e posição, podemos definir os operadores de
Weyl que formam uma C∗-Álgebra de Weyl a partir da deformação das relações de quantização.
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