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O objetivo central deste trabalho foi estudar as definições gerais e propriedades das
álgebras de Clifford aprofundando o estudo em exemplos de assinaturas especı́ficas
como a álgebra de Clifford do espaço euclidiano e a álgebra de Clifford do espaço-
tempo, estudar a teoria dos espinores por meio das álgebras de Clifford e também a te-
oria dos bilineares covariantes associado aos espinores clássicos e algébricos do espaço-
tempo de Minkowski, dessa forma, a metodologia da pesquisa se deu em três passos
baseados nesses três estudos teóricos. Primeiramente, introduzimos as definições gerais
e alguns aspectos das álgebras de Clifford. Apresentamos a álgebra exterior, uma vez
que é ela que fornece estrutura multivetorial das álgebras de Clifford e que por sua vez
também é uma álgebra de Clifford. Construı́mos e trabalhamos com a álgebra do espaço
euclidiano (de assinatura (3, 0)) e a álgebra do espaço-tempo (de assinatura (1, 3)) evi-
denciando conceitos valiosos dentro destas álgebras, como a descrição de seus elemen-
tos, novas operações, propriedades geométricas e algébricas, representações e relações
com outras álgebras e estruturas isomorfas, caracterização de alguns subespaços impor-
tantes e a generalização do produto de Clifford. Em segundo, tendo em mãos os aspec-
tos fundamentais das álgebras de Clifford, introduzimos o grupo de Spin, uma vez que
os espinores carregam representação desse grupo. Como o grupo de Spin tem relação
com grupos definidos nos espaços vetoriais das álgebras estudadas, investigamos as iso-
metrias do espaço euclidiano e de Minkowski, dando enfoque nas rotações no espaço
euclidiano, nas isometrias do Espaço-Tempo (transformações de Lorentz) e os grupos
relacionados com tais conceitos, depois adentramos nas álgebras de Clifford estuda-
das discutindo sobre as rotações nesse espaço e definindo como principal resultado a
exposição do grupo Spin(3) e Spin(1,3). No mesmo capı́tulo, estudamos a teoria dos
espinores. Passamos pela definição clássica, algébrica e operatorial dos espinores na
álgebra de Clifford do espaço euclidiano e depois dedicamos uma grande parte para o
estudo dos espinores clássicos e algébricos no espaço-tempo de Minkowski. Por fim,
estudamos os bilineares covariantes. Partimos do espinor clássico de Dirac e introduzi-
mos os bilineares covariantes para o espaço-tempo de Minkowski. Mostramos algumas
de suas propriedades, o cálculo e seu significado fı́sico, algébrico, a transliteração para
outras estruturas algébricas além de mostrar como as informações de um espinor po-
dem ser resgatadas a partir de seus bilineares. Ademais, também trabalhamos com novos
conceitos como as identidades de Fierz-Pauli-Kofink, o agregado de Fierz (e o caso boo-
merang) que enriquecem ainda mais a teoria pois nos leva à uma generalização dos bili-
neares covariantes para os espinores regulares e singulares. Finalizamos o trabalho com
a classificação de Lounesto, que classifica os vários tipos de espinores de acordo com
seus bilineares covariantes. Em suma, o estudo das álgebras de Clifford para o espaço
euclideano tridimensional e o espaço-tempo de Minkowski em todo projeto se deu ins-
pecionando suas diversas propriedades e riquezas estruturais de forma detalhada, enfa-
tizando importantes aspectos matemáticos tanto na álgebra em si e também aplicando-a
em teorias fı́sicas como a Mecânica Quântica e a Teoria da Relatividade onde o conceito
de espinor, aparece naturalmente quando desenvolvemos a Teoria de Schrödinger-Pauli e
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a Teoria de Dirac que por sua vez pudemos aprofundar bastante ao estudar os bilineares
covariantes. Esse trabalho foi financiado pelo CNPq.
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