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Resumo:
A Teoria de representações estuda estruturas algébricas abstratas representando

seus elementos por objetos concretos da álgebra linear, como espaços vetoriais e
transformações lineares.

Podemos estudar uma álgebra através do estudo de sua categoria de módulos.
Para álgebras de caminhos com relações isso é equivalente ao estudo das representações
do quiver associado a esta álgebra.

Um quiver Q é um grafo orientado como por exemplo:
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A partir de todos os caminhos (concatenação de flechas) de um quiver podemos
definir uma k-álgebra kQ, a chamada álgebra de caminhos. Por exemplo, na álgebra
associada ao quiver acima, a base como k-espaço vetorial é {e1, e2, e3, e4, α, β, δ, βδ, αδ},
onde ei é um caminho estacionário referente ao vértice i.

O Teorema de Gabriel nos garante que se A é uma k-álgebra básica, indecom-
ponı́vel e de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado k, então existe
um quiver finito QA e um ideal admissı́vel I de kQ tal que A é isomorfa a álgebra de
caminhos A ∼= kQ

I
. Portanto o nosso estudo se restringe a este tipo de álgebra.

Uma álgebra string é um tipo especı́fico de álgebra de caminhos com relações,
para a qual podemos construir todos os módulos indecomponı́veis. Uma k-álgebra A
é chamada de álgebra string se A ∼= kQ

I
e satisfaz:
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(i) Para todo vértice a em Q, existem no máximo duas flechas que começam em a
e duas flechas que terminam em a;

(ii) Para cada flecha β em Q, existe no máximo uma flecha α em Q tal que αβ 6∈ I e
no máximo uma flecha γ ∈ Q, tal que βγ 6∈ I;

(iii) O ideal admissı́vel I é nulo ou gerado apenas por relações monomiais.

Abaixo segue um exemplo de álgebra string.
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Neste trabalho mostraremos como é feita a contrução dos chamados módulos
string de uma álgebra string.
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2


