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RESUMO

Sejzl G um grupo e a = Ea(g)g unia unidade de torção de aumento l ilo

anel de grua)o ZG. Define-se o k--traço generalizado de a por: Tk(a) = .E . a(g).
.(g)=k

Definem)-se também os traços parciais ])oil à(g) = E a(g)

E[[[ 1987 A. Bovdi jll provou que, se /) é un] prin)o então

T''(a) = 1 (n,o'/ P) . r''(a) = o («,o./ 7,) 'e { < n e co«jecturo« q-, «. --.date

r'"(a) l ' r'''(a) i < ,,.

O objetivo dest(' tiaballlo ó l)lota l a. va.li(la.d(. desta. coiijectula pa.ia algutlla.s fiululias

(le gitipos; ein pa.i'ti('lula.i a coiljecttita é ])tava.da. Fina gttipos su])ersoluveis c grupos de

Fiobenius finitos

Existe uma. outra conjectura iefeiente ZL uniditdes de torção, tanabénl devida a A

Bovdi:

Suponha que (.7 é un] grupo tal que TI. = ez7)( G ) éfinito, onde .Z(G) denota

o centro de (.;. Se a C ;Z(; é unia unidade de torção de aumento l e in e o menor

inteiro positivo tal que cv"' C (.7, elltão in 7}.

Outro objetivo deste trztbitlho é piovai a validade desta conjectura

Finalnlelite, estudaremos a, relação desta conjectura. com unia famosa conjectura

de H..J.Zassenha.-is denotado pot' zcl (jlril) , para a (l.ial existem já alguns resulta-

dos pardas. Fila partictila.i, prova.talos a. conjectura ZCll pala uma classe de grupos

rlletabelianos.



Abstract

VX/e stuc]y some conjectures in Integral Group Rings. In particular we ])rove that

the conjectui'e of A. [3ov(]i j]l is true foi superso]vab]e and rinite Frobenius gioups and

any finito solval)le grottp wltosc ordem is ttot divisible by the fourth-power of aily piilne.

We also investigate a s])ecial case of a conjecture of H. Zassenhaus, denoted by ZCI

(j161), which is proved to hold for groups of tule forno C; = <a>xX wllere tule ordem of

a is a power of a ])iinle p and X is an abelian group wllose order is not divisible by

?). Finally we c.onfiim tule following conjectuie also due to A. Bovdi: Let o l)e a unir

of finita oider of auglllentation one of tlle Integral Groiip Rins Z;6' and let 27z be tule

snla[[est positive integel' suc]l t,hzLt a-"' C CI'. Denote by .Z(G) the conter of tule gi'ou])

C;. If the exponent of :?ilÊÕ is rinite tl)en it is a multiple of in.
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(capítulo l

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trai)alllo é lesolvei algumas conjecturas sobre unidades enl Anéis

cle Grupo sol)re os inteiros. Elas têm regi)osgas positivas ao menos para diversas famílias

de grua)os Uma das mais famosas é devida a.o nlatenlático H. .J. Zassenhaus, feita no

início da década. de set.etlt.i\ e l)ot nlllit.os a.titoies denoilliila.da de ZC;l. Vaillos cita-la a

seguir.

ZCl: j161 .S'da7n (J "n: gr?z/)o ./iz}.{ío c a ?zma ?zz! Jade dc Zorçàr9 do a71c/ (Zc grzipo

Z,G. Elttão cv é Tacioltalncutc con.jx11ada Q llm elemcltto dc #.G i.c. ezistc Ilha

t lidado l3 do anel de grupo QC tal qltc. Í3 lct13 C tG.

A conjectu['a acima conta'ibuiu en] i]]uito para o desenvolvia)eilto da Teor'iít de Anéis

de (;rupo, pois desde a sua formu]açã.o (]ivelsos pesquisadores empreeilderanl esforços

no sentido de mental encontrar uma resposta. Os primeiros resultados afim)ativos e de

relevância foram obtidos ])or C. Polcino, S. 1<. Sehgal, Z. IK4arciniak e J. KiLLer (veja

jlOI e j121) culminando cona o trai)alho (le A. \Veiss 1181 que demonstrou unia versão



mais forte de ZCll para gi'tipos nil})otentes finitos

Teorema 1.0.1 S'da G ?z7n grlz?)0 71{//)oZc71ic./i71 io,- e7zfão todo sl ógrupo./i7iíZo dc ZIG ,

qttc. admite. l nt lírico }lomor$smo eln '#,, é racioltalmr.Ttte coTtjtLgado a llm subgrul)o de

c;

A c.onjec.Lura ZCI pa.ia um grupo finito G qualquer ainda se encontra e]i] al)erro,

constituindo, a.tua.Inleilte, lin dos l)ioblellla.s mais difl'cais deiltio da teoria de Anéis

de (l;rupo. Todíts as outríts conjecturas coi)sideiados neste trai)alho são, ilo caso dos

grupos finitos, consequência dzt conjec.turíl ZCll. Isto ficará clamo no próxiillo capítulo.

Outra conjectura examinada pot nós é devida a A. Bovdi e data de 1987. Para

cita-la precisamos piimeirzullente de un a definição.

Definição l.0.2 .S'(Ja.il}. (' ü/l? gr'ié/)o ( a ?z7?z c/elnczl.{o do all.c/ dc g7'tl/)o ZC6'. S'c

k é luil il tal'o ]los{.l,iuo dc.ali.illl.os o k-é.silll,o traço geTlel'alizndo dc Q ])OI'

r'''(a)
.(g)=k

Podemos agora enunciar a c.oiljectttia meilciotlada acima, que denotaremos por

BCI.
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BCl: jll Sda G ?zm gmlpo e a ?lIDa ?lzlidrzde de ZIG cada ordcnz ó a poÍé7}cia

dc um pl'imo, diga-«:os o(c-) = p" , f c-'j« soma 'ios coe$cie«tes é 1. Sej« k ? 0 um

llúme.ro iltteiro; então

(Pk)
r («) sc 0 < A: < ?1.

(P")
. r (a)

O motivo que levoit A. Bovdi a fazei esta conjectura foi o seguinte resultado que

ele ])rovou en] jll:

Lema 1.0.3 .S'dam. G ?zm gz'?zpo c a ]t]]],a ?{7}idadc clÜa ordem ó a /)oZó7 cia de ?lm

primo 1), digamos o(a) - 7)" , c cuja santa dos coelicielLtes é 1. Elttão

r''''(a) = o(,no./;,) pára 0 $ J < 71 C
fpn)

r (a) = 1 (n.o./ ;,)

E bom observei (lue no Len a anteiioi a restrição sobre .j é desnecessária. A

coiije('ttiia 13C'l loi('otlfiiitla(la. ])aia gtti])os (]tie sao a.o illesillo teillpo nil])otentes e

illeta.beba.nos, poi r\l. Dol ttcl)a('v l41, ( lll 1989. Depois suigitai mais dois tiaballlos: o

primeiro devido a M. Dol<ticlla.ev e S. 1{. Sellga1 l51 e o segundo a A. Bovdi, S. 1<. Sellgal

e .J. KiLLer l2j, com os quais ficou demonstrado que a conjectura BCI é verdadeira para

grupos nilpotentes e taml)én] ])ara gim)os metallelianos. Nestes traballlos prova-se, na

realidade, villa generalização de BCI que citamos abaixo:

BC2: .S'clnm G llnl, grlzpo, a C Z;G' ?lma uzidadc dc torção cldü sorna dos

cocjicicTttcs é ]. En.tão e=ti-ste. llm iTltci.ro it. tal qltc.

3



r'''(a) k#l\ c
fn)

7' '(a)

A conjectui'a BC2 é portanto verdadeira })ara a mesma classe de grupos que BCI

Sejan] G' un] grupo finito e H uln subgrupo finito do grupo de unidades do anel

de grupo Zll(]'. Então é possível mostrar que a ordem de .f/ divide a ordem de G

(veja li61). Tendo este resultado en] mente é natural fazer a seguinte conjectura:

BC3: .S'dan (7 u71 gr?l/)o e a C VZ;CI' Tz7na ?n idade de ordeíz!./ízlÍZa. B7 íão custe

um. rlfl l.fnt.o !J C (;. t.a.l qu.r ol.a) :: ol.!J)

Colho dissemos ilo início, existem valias conjecturas na Teoria cle Anéis de (;rapo

sobre os inteiros. Vamos citei mais lii lzt (leias que, até onde sabeillos, apareceu pela

primeira vez en] jll.

BC4: S'dízm G 277zgmzpo, .Z(G) o cc7}Zrodc G e aCVZIG zmíz?7ídadc(Ze

.,d.,« ./i«if«. .S«p.«/.« .7«. . '"p««í. '' ZM, q«. d.«.'""m« p., '«f,(Zlh), ''.j"

./i7}ito. S'da 17} > 0 o mcllor {?lZci7'0 ía/ q?lc a"' C a,' c71tão, m díuidc ezp( G )-

Os principais ['esultados estai)falecidos i]este trabalho, cona relação às conjecturas

acima, são os seguintes:

1. B('l leal(. para grltpos slt])crsolüllc:?.s e grltpos de Frobcntlts

2. BCI é uf.rdadcil'a l)ara gl'ltl)os solúvel.s cuja ordcnt Tlão é diuisíuc! pela qltarta

4



pot,€1ucia de TI.cn.hltm it.tíntero prÍnl.o

3. BCI é uc.idade.ira para grua)os sotúueis Ji idos cujos slLbgrupos de Slytou) são lodos

abeiiaTtos.

]+. ZCI é lyerdadeira para gmtpos da /crina G = Ça)xX oitde g: é unt l)-eleTTteltto

c. X é tLnt p'-grupo abcliaTlo JilLito.

5. BC4 ó licrdadeíra

E bom o})serva.i que BC2 inlplic.a. BC3. Logo. cima vez estai)falecida BC2, BC3

tanll)ém estalzí ])cova.da. Além do ca.])ít\]lo 1, o ca.l)ítulo introdutório, o trabítlho contén]

três ca])itlllos. No ca.pitlilo 1 1 esta.l)ele(elmos e iecoidanlos alguns resultados bzisicos (lue

seixo usados neste t,lzLt)all)o. O cal)itulo 111 é dedicado à conjectura BCll en(quanto

o capítulo IV é dedicado às coiljectuias BC2 , BC3 , BC4 e ZCI. Finalizados o
trabalho comentando as reduções obtidas })ara BCI.

5



(l;apítulo ll

RESULTADOS PRELIMINARES

Neste capítulo zt])iesentanlos os resilltados L)ásícos que sei'ão utilizados dui ante este

trabzLlho. Coilleçiuemos expondo íl pinte sobre grupos) recordando apenas o que for

essencial para zl c.om])reeilsao do n)esmo. Del)Ols veremos a pzute que trata de Aneis de

C;iul)os ein (late te(lida.tentos os l)tiil('il)a.is i('siiltíi.dos obtidos até apoia, na. tentativa

de provar a. conjectiiia. ZCI e lllostia.lemos (late, ilo c.aso de grupos finitos, a conjectura

ZCI im])fica as outras conjectllras. Tiulll)énl vamos deduzir alguns l.esultados que serão

usados nos oiitros capítulos.
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11.1 GRUPOS

Seja CI' un] gi'upo. O sllbg7"tipo dc F'i'aííi71.á de G é, por definição, a intersecção de

todos os sul)grupos nlaxiinais de (;'. Denotaieillos este subgrupo por © . O s?lbgz«lz/)o de

F'itíÍ7z.g de (]' é, poi (]enniçãol o pi'o(]tito de todos os subgrupos normais ê niTpotelltes

de G . Denotaiemos este sul)grupo poi /?íí((;). A seguir citamos as ])iopl'iedades

básicas destes subgrupos. Estas prol)piedades podem ser encontradas em j131.

Leda ll.l.l .S'díz G ?[711. .gz'?]/)o. .S'dali?. 'l) c f'iZ(G) sc?zs s]]Z)glifos dc FvaZtá7áe

Fittin.g rf.s])cct.ruam.CTltc. TcTll-sc

/ q) c. Fit(G) são sxLbgrltpos caT'acten'sucos dc G

a S'c (1) é .Rli.it.n cli.l,ã.o l.a.lli.bé li. ó Tt.il})olfTl-t,c

9. .S'. G Í.P«i*o, .«Zão Í.«,-'. q«. r'Í/($1)

4. Sc (l; é $11.i.f.o c ll í tui}. sttbgt'tipo )i-ol'tllat, abclinli.o, d( G i,at qltc. H f\ q' = 1.\\

C.]ttãO H tG]]I. I it COTn])IC.I tC.TLt.O f.TIt (I;

5. .Sc G é se/?íuc/ 7}ão [riuía/ c71íão F'íí((7) :# <1> C C'a(r'ãt(6')) Ç F'iÍ(G')

6. .$. G é ./,Í«./. H.g G, .«Zão Hnr'ÍZ(G)#<1>

7. Se. 'b = Çl} f G éFTLi.to, c.l}.tão todos os sltbgmtpos de Slylolo de Fit(G) são

abeliaTtos eíem,eTltalx.s.



Unl grupo (.; é dito po/icz'c/ico se possui unia série de subgrupos

[ = G'o « GI 4 ...... .g 6',. = G ta] que i:ll!'-- é cíclico, ] $ i$ n. Se 6' ])ossuir
unha série noin[a.l, i.e. todos os G{ sã.o normais en] G, com favores cíclicos, então G

é dito sllpczso/?íuc/. E claro que se G é supersolúvel então G tanll)éill é policíclico.

Estes grupos têm muitas propriedades interessantesl algumas delas são agrupadas no

seguinte Lema (veja 1131).

Lema 11.1.2

1. Seja G lml. gl'\tl)o l)otà.c.{c.lã.co. Eli.t,ão G é. ILoetle.Finito e contém. anil sltbgl'lLpo

xt.omrtat [l q\LC é tiurc. d( torção f de ílldice. $1Lito eln G

2. Sc G ésupcrsollíuc.l clttão G' é ttilpoteTtte

3. Sc (; é l itl)ot.c.n.te c $1\itnmcntc gerado el\tão G é slLI)ersolÚucl

Definição 11.1.3 .S'dam G ?im gr?zpo ./i7iÍZo e /) ?17rz l&?ímcro primo. O s?lbgr?zpo

OP(.(;) é de$1tido caIrIa scltdo o maior ])-subgrupo TtoT'mat de G. ATtíilogame?tte delilLe-

sc O.,(G) como sc7}do o nzaÍor 7)'--s?zZ)gr?zpo l&olma/ de G í.e., 0 7naíor suZ)grupo

Ttol-mat de (l; cltja ordcnl n.ão é diuisíllel por })..

Pode-sc prova.i' (lue os subgrupos cleflnidos acima são subgrupos cai'íLcterísticos

de (l;. Apoia. va.mos l)rovar un] iesiiltado que se mostrará bastante útil no próximo

8



capítulo. Ele aparece conho sugestão de un] exercício no livro Characteis of rinite

Groups de N4aitin 1. (191).

Le\lxa 11.1.4 Sc.ja (l xlnt grlt])a sollíuc.!.RTLito e H llm p-subgmtpo de Slyloto dc G . Se

:fi"i{((D 7 uln p-gr? /)o e71flió Ojj;«?r::- [']Sê # é ibe/ia7}0 e7ifão uma dãs seglã7tZes

síÍuaçãcs ocorl'c:

2. 0,,,(G)# l

Demonstração: Note que o subgrupo de Fitting de O.,(G) está contido en] f'it(6').

Logo, ])ela definição de OP'(G), segue-se a ])romeira parte.

Vamos ptovat a segunda paire.Seja r' = f'át(G). Então F' é nil])otente. Su])onça

piinleiro que F não é unl p-grua)o; então temos que OP'(F')# <1>. Sendo F' carac-

terístico en] 6', temos que O.,(r') Ç O.,(G). Logo O,,(C;)# 1. Finalmente suponha

que F' é un] !)-grupo. Então F' está contido num conjugado de //; logo, pela sua

normanda.de e o fa.to de (ltle os p-siibgilil)os de Sylow de (7 sã.o c.onjligados, temos (lue

f' Ç H. Sendo H al.)eliano segue-se (late H Ç C'a(F'). Logo, pelo Lema 11.1.1, H = r'

Assim H 4 6'. O

A seguia, vamos ielelnl)iai algum)s l exulta.dos sobre grupos de Frobeitius. Darem)os

agora ZL sua definição formal.

9



Definição 11.1.5 {/m gRIFo G á d/o um gmzpo de Frobe71íus se G c07iící7n ?m

sltbgrltpo H :# l.i ) qlte é disjl }.t.o de seus conjlLgados e que é self próprio ror natizador.

O s[tbgr[tpo H e ch.amado unt comi.])lclnento de FrobeTtius de G.

O própi-i(rFi.ol)enb nlostiou que se G é um grupo de Frobenius finito então

(l; contém un} único subgupo normal Ar, que não depende do complemento H, tal

que (IXI, l.VI) = 1 e 6' = JVxH. Este subgrupo é chamado o T&tíc/eo de Fiobenius

de (7. E]e taml)ém conjecturou que este núcelo era necessariamente nil])otente. Logo

se ])I'ovos (ltie se o gi'tipo ('i e soltixrel então o núcleo e nilpotente Rias o pi'oblenla

em gei'al c.ontilllioll cll a.l)('ito poi tala.is (le ti'luta anos. Finalnleilte .J. Tllonl})soir na

sua tese de doutora.mento, pela (leal mereceu a i)medalha Fields, provou que o núcleo

senlpie é nilpoteilte. Paizt termina.i a classificação dos grupos de Frobenius faltou a

classificação dos complementos de Fios)enius. Isto foi feito por Burnside e Pztssnlan.

Van[os titilizai' esta. cla.sssificaçã.o ])a.ril resolver a conjectura BCI ])ara esta classe de

grupos. As ])ioprieda.des destes grupos, que vamos agora citar, podem ser encontradas

ell] l71, jlll e j131. Os noilles enl parênteses indicalT) o autor ou os autores.

'l'eorema 11.1.6 S'coam G lzm grll7)o dc Frobez íus com como/emc7}ío H e 71?íc/co Ar

El\tão

/ (Tttoml)sob) N é. n.ill)ot.e.u.t,(.

2. (BI n sido) Os sltbgrltpos dc. Slytolo de H são cíclicos otl quaténtios geTlcTalizados

10



2. (PassmaTL) Se G hão ésolúuc! clttão 2 divide a ordemde H e e=istc A4o C H, da

tornta

Mo = S'Z,(2, 5) x ll

o?l IX : .A4ol = 2.

[a/ q lc/ OTtdc 2 3 c 5 não dividem a ordem de H = Mo2 }}

Sejíl IK um cora)o finito de caractere'stica p. Sabemos que existe um núnleio n > 0

tal que K teill q = /)" eleluentos. O gitt})o GL(2, q) é, por definição, o gatil)o de todas

as matrizes (leis poi dois, inveisíveis, com coeficiei]tes en] IK. O sul)grua)o de CI'Z,(2,q)

que consiste de todas as inata-izes de (lcteimiilante l é denotado poi S'L(2,q). O centro

cle GL(2, q) consiste das matrizes esc.i lajes e o grupo quociente que a ele coiiesponde

é denotado por /'GL(2,ç). A imagei]] P.gZ,(2,ç) de SL(2,q) en] PG'L(2,ç) é

cltainadít o grupo linear piojetivo especial. Finalmente o grupo de autonlorfisnlos deste

último giu])o, é dettotado poi PI'L(2,q). Estes grua)os e os grupos cujo 2-subgiu])os

de Sylow são quatérnios generalizados apareceram de modo natural na tens,atava de

c[assificar os grupos sin ])]es fii[itos. Várias ])essoas os estudaran] mas n]eiicionareinos

apenas os que realn[ente se destacara,]]]: l\4.Suzuki, W.Feia, M.Hall, J.Thon]])son e D.

Gorenstein .

Piectsai'enlos dos segiiintes iesttlt,idos relativos aos grupos acima. O piinaeiio pode

ser encontra.do en) l91 e o segue(lo en] l7j.

Teor'ema 11.1.7 (Braltti,cr-S«zl ki) Seja (; llm g«upo $1tito cujos 2-sttbg«tipos de Slylou,

são qltatéTltios gc.n.eT'alizados. Bilião c=iste N 4 G , de ordem ímpar, tat qltc '2 divide

. .«d.m d' Z(#).
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Teorema 11.1.8 r'Gorc7 sZci7i) Seja G ?zllz gmlpo ./i?tifo cu.fos 2-suba pos dc .$y/om são

dize.duais. Dcl\ote por N = O.:-(.G). El\tão \Lmn das segKilttes situações oc.arte:

1. ; é isontorlo a l n sltbgT'u})o dc PFL('2,q) que colLtém PSLÇ2,(i) como sut)

gi'tt])o. A'lata (tltda) (J e. llllt 1111 t(:l'o t?npar-

3. % é. isomorlo a \lm 2-s\tbgrKpo dc Sigla\o de. G

Pieciszueinos de alguillit infolmztção sol)ie o grua)o PI'Z,(2, q). Unia boa referência

para os iesultítdos que citaremos a segtJii é l71.

Lema 11.1.9 .S'da G = /'1'Z,(2,q), 071.dc q = p" é .z /)oíóllcÍa do primo p. E7}lão

(l; L(.'2,(]']x(l:.., o ldc C.. é iLlli gT'tt])o cíclico dc ordem. 11.. TalT}.béln. t.CTlt-sc qlte a

OT'dem d( P(l;L(.'2,q) é (.qz-- l)q, qxtc PSL(.'2,(i) ésilnplesse (] > '3 e os ])-sltbgrltpos

df Slylolo dc POLI.2,(I'l são abclinTI.os (.l.clTI,c.Ttta7'cs.

Como coioláiio deste lema temos o

Corolário ll.l.IO .$da C]' um grlq)o se/tíl;c/ 7tã0 7 i/potc7}te clÜos 2-subgrupos dc Sy/om

são grlt])os (tilie(tl'ais. SILO)Oln.os qltc O.z'(G) :::: (1). ETttão G é {soTn.crio a llm subgrupo

dc b'4.
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Demonstração: Pelo Teorema 11.1.8 sabemos que existe um número ínl])ar, (l, que é

dzt forillit q = 7)", com p um primo, tal que PSZ,(2,q) Ç 6' Ç PI'L(2,q). Como por

l)ipótese G é solúvel telTlos, pelo Lenda 1.1.7, que n = 1 e q = 3. Agora S'4 tem

ordem 24 e seus 2-subgrupos de Sylow são dilledraisl logo aplicando 11.1.8 a S'4 ten)os

que PI'Z,(2,3) = S4, provando o resultado. O

O corolái'io acima também pode ser encontrado no livro Group TI)eory de L. Scott

(lt41).

Finalizat[do esta. secção, va.mos entit]cia.i algui]s resultados na forn]a de un] lema.

O pritlleiro e o segundo são ól)vãos ilha.s os otite'os, que não são tão óbvios, podem ser

encontra.dos en] l71 e j121. Queiet]]os a.indíune]]cionai que o últin)o itens é un] resultado

clássico do matelllático aleillão (;z sclliZtz

Lema ll.l .ll

1. Se.3nm G \n-n gl'ltl)o c H lnn. s\tbgrttl)o dc. G. Dc.ltote. pol' NcÇH) e

CCI.FI) o Ttomnaliza(tor e ceTltT'alizador dc H cln G, respecti a ncntc. ETltão

.«í.*' "": m'",.m,.W«'. '' ;l:lH .«, .4«í(H), ' g""p. '. ««'.«,.,$.m« ''
H

2. Se.jam ]) xnn )Flirt.o di.fercl}.te (t( 2 ( G llnl. gntpo hão abclian.o cuja ordcTn é ])s

ETttão (l; coltf.ém. lun. ún..co sltl)grtt])o abeliaTto dc ordc.m T)a. l\dais ainda, este

FIEL)grupo contént todos os ctelnell.tos dc ordem p.
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3. Seja G= ÇalxX OTtdc a C (l; c X éltmslLbgrltpoabelialtode G talqlte

(o(«),IÀ'l) S. o c/.m.«Zo g = «'z C ét / q«. tod.p,{m. q«. d!«í'í'

o(a) d u dc o(g), c7itão z ó z?lt c/cznclío ccllíra/.

]+. Seja (; um grltpo dc qltaléntios gc?leratizadosl então o grupo de autoTnol'$s?nos

dc G é \lm aü-grupo c=ccto qltal\do G 3: 1<8, o gl"upo de quüténtios dc ordem 8.

Ne.ste. caso, o gmLpo de alLtomol'Flsntos dc G é isomorlo Q S..

5. Seja G lu-rl grltpo cíclico cvjn OI'dela é Q potencia, de un\ primo p; c.latão o grupo

(tc. alLt,Ollt.OI'.Rsll.os dc (l. c l i- g)"tipo ctcli.co sc- T) > 3 e e l n 2-grua)o $c }) = 2.

6. Sejam\ l) luu. 1) im.o e. (l; lula gi'\tl)o c.\Ljn ordc.nt é. ILm.a potêlLciü de 1). S(. G

tiucl' lul úu. co satbgl'tipo dc ordcTíl. 1) en.tão G é cíclic.o Oll eTttão p= '2 c G

é \Ln\ grK])o dc (l\Laténtios ge.l\cl'alisados.

1. Seja G um grltpo ltitpoteltte. Elttão os s\tbgr'tLI)os ma:amais de G são l\termais

f. se H 4 G é llm. sltbgrltpo no?'ln.at miTtimat, elttão H Ç Z(G).

8. (GaschXLtz) Sejam G alm grltl)o $1tito, P llm p-s\tbgr\tpo dc Slytoul de C; e H

tnl}. sltbgrltpo abetiaTt.o dc P. S( H l,iucl' um co n})lclncltlo em (I', CTttào H

lalll.bcnl. l,c.ra lula comi.l)tf.nl.c.TI.t,o c.lil P
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11.2 ANEISDE GRUPOS
P

Seja CI' i]n] grupo qualquer. O anel de grupo sobre ZI é definido como sendo o

anel cujos elementos são as somas foilllais

.«(g) € z

tal que o conjunto

{g : .«(!7) # 0}

é finito, com as seguintes o])eiações

2

3

E a(g)g= E/}(g)g «:.sÓ-.' .«(g)
g C; g C;

E: a(g)g+ E: /3lg)W E (a(gl +/?(g))g,
geGP€6-'gCG

( E: a(g)g)( E: #(g)g) E: '(g)gPcGPc(.'PeG
o«de '(g) = E .«(/,)/i(/,'')

/3(g) p«r« to'lo g € 6',

Seja ZG o anel de grua)o sobre Z e a = Ea(g)g ulll elemento de ZIG'. O

conjunto de elementos de G que têm c.oeficiente não nulo é cllanlado o suporte de cl

e é denotado l)oi -s?zf)/)(a).

Seja g C G' e denote poi aP a classe de conjugação de g em G. Definimos

à(gl
geCg
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S. k ? 0 é u:« -.ún.ero inteiro, de«ota:«os ],or G(k) {g C 6' : o(g) k} e (lefii)li)ac)s

r (a) E a(g).(g)=k

Seja H un) subgrupo normal cle G. Definimos Z\((-;,H) como sendo o ideal de

ZG gerado pe]o conjunto {/z -- TT71 C 7í} Se ]lr = (; enMao denota-se ZI((,,(7)

por Z\(G'). Note que A(G) é o núcleo do l)on)onlorfisino c : ZG --....., Z definido por

c(E«(g)g) = E:.(g). E:te l-o«-o«.o:.fi:-«o é cl-a-n'do o Ao,no«.or$s,no d. "",n.«t'.

Éclaro q-ie se a C ZG é umí ti: iclz-de, então c(a) = :LI. Definimos VZG como

;e«do o co«j--«to

{a € ZC]' a e umz unidade e c(a)

que, ol)v]tu]]e]]t,e, é ]]]]] siibgi'upo do gt'upo de unidades de l;Z(J. E enl torno deste

sul)grupo que guiam toda.s a.s inlpoita.ates conjecturas ila Teoria de Anéis de C;iu])o.

Note que se // é um sul)grupo de ;ZCI' (lue admite um único honloi)lorflsmo eill ZI

então // está contido en] VZ;G . isto esclarece o enunciado do Teorema 1.0.1.

Os ])roxjn[os insultados, que poden] ser encontrados en] jlOI, servirão pala mostrar

que, iio caso de grua)os finitos, ZCI implica as outras conjecturas mencionadas no

capítulo l.

Lema 11.2.1 ,S'cla.?zz. G ?//71 g/'?l?)o ./i?l.;/o c a C VZICI' 7z77za 271ídadc dc 07'de7n./i7}ifa

Seja p tlm lulmcro primo c g llln c.lcTncTtto de G tais quc p divide a ordem dc. g

c p 7?.ão d pide rz 07'dc7n. dc cr,' c71./ão õlg) = 0.
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Lenda 11.2.2 .Sqa (7 ?lllz gntpo ./iníÍo. Ezltão são eq?lida/elites

2. Se a C V'Z(l; é llm.n in idade. dc {olção, CTttão para todo elemeltto g C C; tc.mos

q«t- zí(g) € {0J}

,4 /c'17z disso, temi.-sc;

3. Se. (.v C V'Z(l; é llm.n ul.idn(tc. dc tol'ção qxte é conjlLgada em

d. G, .«[ão ?,«« iod. g C G ''";o. qu. ã'(g) C {0,1}

O próximo resultado, devido a l\4. Dolçuchaev, mostra que BC;2 implica BC3 (veja

l41).

Lema 11.2.3 .S'eJ'a CI' 171}. gr?tPO./i7}.Í/.O f aC

para algtt?ll in.lcil'o l)asit.iuo 111, tc.lll-sc qltc

T'"''(a) #O e T' '(a)

E«lão n. = .(a)

Podemos agora provei que, pala grupos finitos, a conjectura ZCI é a mais forte

das conjecturas.
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Lema 11.2.4 S'cja71 G llm g7"tipo./izlíto c cr C Valia uma u7&idade de torção. Sc a

é c07}.j?t.gania c?rz Q('; a u711 c/cz7zcl}.ío de G e7 [ão existe zzm ?í7}Íco {7}ieíro li. ia/ q?ze

T( (a) # 0 . .4/í7n. disso, /.c71}-se q?lc a c07Jecíura ZCI ímp/íca as ou/ras c071.jccZu7as.

Demonstração: De fato, suponha que a é conjugada em QC a um eleillento cle G.

Seja k ? 0 um nt.Imero inteiro; note que G(k) é fecllado sob conjugação, logo existem

el..«.nãos g.,.... ..,g,. C G(k) tais que G(k) = .U. O.,, sendo tal u«ião disju«ta.

Pela definição de T(Q(cr) e o Lema 11.2.2, temos, portanto, que T'"'(a) ? 0. Agora

G é ÍLuniãodisjlillta G'= U G(t); logo, como aCVZ.G, temos que
l lalk

1 = E,.aa(g) - *R,i r'*'('-)

Segue-se ])oito.nto (late existe ulll único ko ta.l que T ' (a) #O

Pala. completiai a dellloilstia.çã.o do Lema note qiie, })elo Lema 11.2.:3, tem-se que

ko = o(c\). Logo, l)elo Lei)la. 11.2.2, ZCI inll)liga BC2. Apoia o Leia)a 11.2.3 tios diz

que BC2 implicit BCI e BC3. Logo o LeRIa está provado. []

k

Um resultado muito importante na Teoria de Anéis de Grupo é devido a D. S.

Bernlan. Ele pi'ovos que se (; é uill gi'upo finito e cv C VZ,(l; é uma unidade de

torção tal que cv(1) # 0, então a = 1. O resultado que vamos citar a seguia generaliza

o Teorema de Bermas e pode ser encontrado en] l2j.
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Lema 11.2.5 .Sela G ?tm gRIFo q?la/q?zcr c a C VZIG uma u7tÍdade dc torção. .Se

, Íi, gCZ(G) l./q«' a(g)#O,' '«Zão aCG.

Unha ouvi'a questão in ])oi'tente é a seguinte: Sejam) G um grupo e cl C VZG
uma unidade de torção. O que se pode dizer de ã(g) quando g C a é un] elemento de

ordem infinita'Z Existem algumzts respostas ])arciais a esta pergunta (veja l21). Vamos

citar apenas uma, delas.

Lema 11.2.6 .S'(;ja CI' 171i .g7'11/)o n.ocí/ic7'áa7/.o c a C VZ,6' ?Ilha 27ti(Zadc dc íorçào

Seja g C (l lnlt ctel l.f.ltl,o dc OI'del t i.n.$n.it.a; f.latão al.g) -- 0.

No capítulo introdutório nlencioníunos os autores que obtiveram os primeiros re-

sultados positivos e de relevância en] relação à ZC;l. Van)os precisar do resultado deles

(veja j121), e de un] outro que pode sei encontrado em jlOI.

Lema 11.2.7 rPo/c 7io-Sc/}ga/J

!. Seja (, = (a xÇt)\ alta( a (; t) $ao eleme.lttosde. CJ cltjas ordeTtssao primas

c71.l7'c sà,- cn.Iria l;a/c a c071./c(-Zlz7'rz ZCI pa7'a G.

2. .S'Q/rz?n. G = ,4x.X', 07i.df Á c .V são gz'Tipos abc/ia7i.os algas 07'dc?is são ?)ramas

c?Líl'e sí, c a C VZ,(I' lz7na Tzzl.idade clÜíz ordem é prima com a ordem dc Á.

E7 Í(io a ó co?l.julgado, cm Q(;, a zllz e/cme7}to dc G.
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VaDIos apoia relembrar um dos mais L)elos resultados provados até agora e uma de

suas consequências obtidos na tentativa de resolver a conjectura ZCI. Ele é devido a

A. 'U/eiss.

Teorema 11.2.8 r 14/eíss,l Seja G ?zn} g7'117)d íiiZijõztíÜirl/hiítn E?Etãc+oda+ubg7:upo

$l it,o F! dc V'ZG é raclonallnentc. colljlLgado a llm sltbgrupo de G i e., c. isl,c ILHA

lutidadc l3 cQIG tal qltc 13HÍ3-\ é tnlt sttbgl'upo de G. Em particular' G satisfaz Q

c071.jccÍ1(7'a ZCI

Como c.onseqtiênciínlã.o ttivia.l deste ies\irado, temos o seguinte (veja j161)

Lema 11.2.9 .Sc.janl. G ?177z grlzpo ./i7} to c P uln 7)-s?lbgmlPO dc .Sy/otp 7 Duna/ dc G.

Seja H um p-sul)gmtPO $11ito dc V'Z(l;; elttão existe um e.!c.melro a çtQ G tal qze

c.--x Hct Ç P

O resultado anterior tem um l)a.p(-l fttndaniental no nosso método de demonstração.

Existem alguns resulta.dos, apzuentemente isolados, de outros autores, (lue se mos-

traram essenciítl para. o desenvolvinleilto deste traballlo. O nosso último lenta reúne

estes resultados e alguns outros, (lue ta.nlben) seixo usados no proxlnlo capitulo. O prl-

nleiro e o segundo itens se encontram ell] l61 e l81, o penúltimo itens é conhecido con)o

o Argumento de \\rhitcomb (j161) e o último item é um resultado não trivial devido J.

Ritter, S. 1<. Sellgal e A. Weiss (veja j161)
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Lema 11.2.10

/ O g7'?1PO S4 salas/az ZCI

2. O grll7lo SS saías/az ZCI

3. Sejam. (l; tEmI. gmt])o $1tito c cv C V'Z(l; llm elemento cujo ordem é a l)otéltcia

de l n. })rima, di.gam.os ol.a) )". Sltl)OTlha que os p-subg7"tipos dc Slylou) dc G

.ão «Z,c/í""o. ./'m.«.Z««:', .«[ã. T''''(a) = Ó«i 7'",« 0 $ .i Sn

]i. Sc.ja (l. t ?n. gl'ltT)o nl,(tabfl nl).o c a C V'#,(l, lnlta l ttdadc dc ordeln$ntLn. ETltão

czásíc lt71 ÍI ico c/cn}.c71io g C (]' la/ qlÉC a -- g € zb(G') Z\. (G").

5. .S'.j«m 6', '- ' g "mo «o il',n «Í.«áo,. E«tão o('-) -'(g)

Demonstração: Temos que piovai somente o item 3. Se um p-subgrupo de Sylow de

([; é abe]iailo elementar, segue-se que os ])-elementos de (; são todos de ordem p. Se

g C G' não tiver oidenl ]) então, pelo Lema, 11.2.1, à(g) = 0. Sendo a de aumento l,

segue-se que T'(a) + a(1) = ] . Pelo Teorema de Barman, temos que

a(1) CÍO, 1}. Poisa.nto temos o i'esiilt.a.do. U
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Capítulo lll

A CONJECTURA BCI

O pi'itlcipa.l ol)jet,ivo d( ste ca.pílula é estar)elecei' a conjec.Lura BCI nos casos mencio-

nados no c.al)ítulo 1. Ele teill duas secções. Na plimelra, estabelecemos alguns resultados

técnicos e piovanlos, c.oillo testi]tado l)tincipa], (lue ]3CI e verdadeira para grupos su-

persoluvels. Nít segunda. secçã-o prova.tl)os (lue B(l;l taml)en] e verdadeira para grupos

de Frobenius. l\4ttitos outros resultados paio.tais são deduzidos que não mencionaremos

agora lilás apatecerao como Lemas, (,oioláilos, Proposiçoes ou Teoremas.



lll.l BCIPARA GRUPOSSUPERSOLUVEIS
P

Começaremos esta secção com alguns resultados que formam a base do nosso método

cle demonstração.

Lema lll.l.l .S'da7}}. 6' ?zln g7'üpo ./i7}iZo c H wrn subgnzpo it07maZ de G'. .Soam

Q : Z;G ----,ZI(T) a projcçã0 7}at?traí c a C VZ;G tina unidade de ordem ./izlíÍa faJ

q«.(o(a),IHI) = 1. .S' #= q'(a) '«tã' l.mo'

/. r''' (a) (P), '' (t,lml)

2. r'*'(a) (t,l/:rl) # l.

Demonstração: Seja !7 um elemento de G. Denotainos Ó = q'(g)

Supomos inicia.Ingente que(k, lml) = 1. Definimos os conjuntos

.s' {g C G : o(J7) A,,, , («,., Á,) l e gtCH} e

.S. = {g C .S : n. # l}

Se .(ã) = k então g c S. Claras)e«te se g C S então o(ã) - k. Note que

S' = G(k)US'l, sendo tal união disjunta, e que S. é um subconjunto normal de G.

Logo, poclenlos escolher elementos gl,. . . - . . ,g,. de Si tais que Si é a união disjunta

dos CP., l $ á $ 1}. l.usando estes fatos ten)os que
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r' ''( /3 ) E a(g) + E a(g) = r (a) + E ã'(gj)
gcã(k) sCÉi o$1$"

k

Pztra !)iovzu o que (lueremos, basta mostrar que â(gj) = 0 para todo l $ .J $ 11. De

fato, ])ela deíi]]ição de Si temos que ])ara cada elemento gj existe um primo /)j tal que

pj di«i'le o(gj) e /,j «ãodi"i']e '(a). ]stopo:q"' (o(gj),IHI) # ] ' ('(a), WI) = 1.

Logo, pelo Lema 11.2.1, temos que ã(g.i) = 0. Assim Tm(a) = Tw(/3)

Provaremos agora a segunda afirmação. Seja o(g) = k. Pela hipótese sobre

k temos que existe un] ])rindo p, tal que ?) divide o(g) e p não divide o(cl).

Logo, ainda. pelo nlesnlo Lema, temos que â(g) = 0. Note que G(k) é fechado sob

conjug.ção; logo existen] g- ...-.-g,., dei«e«tos de G(k), tal q«e G(k) é a união

disj««t«, G(L) = C.,.U......UC.,.. A:;i.l 7'''(a) = E â'(gj)=0. 0t<j<,:

Seja '« C VZ(-' ««l« ---lid«d.:' t«l q-. (o(a),IG'l) = 1. Se aplica-"os o Le"''

anterior pala. a e 6Z'' ol)teillos, pelo Teorema.de Beinlall e o Lema 11.2.3, (lue T (a)

= ó«k, o--de ,,. = .(a).

Tailll)ém se CI' é o pi'oduto dii'eto de dois grupos que satisfazem BCI e cujas

ordens são primas entre si, então o len]it anterior nos diz que 6' tan]bén] satisfaz a

BCll. Paiít ver isto basta usar o Lema ant,erior pala o grupo e cadzt favor separadamente.

Daqui segue, indutivamente, que BCI continua válida para un] produto cloreto de um

número finito de grupos que satisfazem BCI e cujas ordens são primas entre si. Temos,

portanto, o seguinte corolário.

l
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Corolário 111.1 .2

1. S(.jnn\ (l; lula gl'ul)o$1tiLo, c\ C XÍ'7L(l; lu-na zl idade dc tol'ç.ão c it -- oÇcl). Se.

(o(a),l6"l) = 1, e«Zã', r (a) = ó«k.
k

g Sda é1-.4>ç B.07i;& ,4 (- B satilt/Imern-nBCI & (+.!q, IBLl- l-E7i.tãr G

saías/az BCI

Lema 111.1.3 .S'clrz7?i (I' lz7z g7'?1?)o ./irl. lo c /) ?zn 7t?ílnel'o /;7i7rlo..S'Tz?)07}/}íz quc G

tc? }[a [nn. ú]ti.co s]tbg]']t])o ll dc OT'dc]ii ]). Seja a C VZG lnn elclite.?lto cltja ordem éa

P.té« P, dig",".« o('«) 0.«oÍ./,o,. :Za ---,Z(#) «p«J'Ção«.Í««/

...J« /3 q'(a). z?«.zão r''''(#) '(a),P«,'« .j2i, .: T'''(a) o« l.

De-nonstraçã.,: V«-«o; .le«ot« . Ó = q'(g). Se o(j) = N e«tão g'' C H. A6-«-'"''s

que g''' # 1. De fato, se isto fosse falso então, sendo H o único subgrupo de ordem

/), terían)os que g''' C // e porta.nto o(ã) < P, o que é uma contradição. Assim

g'' # l e está ei]] //; logo o(g) = /,'+'. Poi o-isto lado se o(g) = ?P+' então gP' C H

pois suíl oidenl é /). Portanto o(g) = /)'. Assina se J ? l temos que

7'' '' '( /3 ) r''''''(a)
o(ã)=pJ o(g)=PJ+

Note (lue, pelo Teorema de Beinla.n, temos que a(1) é 0 ou 1. Por outro lado,

pelo mean)oTeo-,e«)a, te«}os q«e #(1) é 0 ou 1. Note agoraque P(1) = a(1)+T'''(a)

Logo segue-se o resultado. O
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O próximo i'esultado mostrará que il demonstração de BCI para grupos polia.íclicos

se i'aduz a demonstiá-la ])ara grupos finitos.

Lema 111.1.4 Sega G zzln g7'up0 710cí/}críallo q?lc c07zZe'm ?zm s71bg7"1zpo 1107'ina/ H

/jure dc Zovç4g: S'daTl} q C VZ6' ]!!!! c/c71}ellío de 07'dcm./i7tila! Q : 26' : Z($)
a p7'0jcção leal?zz'a/ c seja /3 = Q(a). E71Zão T'''(a) = Tw(/3) para iodo k € 1N

Em ;)rzl'iÍc?l/al', sc 9 saíÍó!/az BCI c7i.Zào G saías/az BCl-

Demonstração: De«ota-nos ],or 0 = q'(g). Se g C G' é un] ele«lento de or(l.In finita

então, como H é livre (]e toi'ção, temos q«e o(ã) = o(g). Portanto, se denotamos por

.s' cJ' : .(o)

então ,S' « e-c-eve co«.o --"'« «-,ião .li;j««ta .s G'(k) U .$1 , onde

S'- G : o(g)

Observe (ltie .S'i é iiin si]bco]]j]]iito notn]zt] de (];, pois H <] (1;. Logo ])odemos escolher

elenleiltos gi,......,g« de .$ ta.is (llle ,S't = (:. U......UCg,.. Assim temos (lue

E .(g) + E à(gjl = r (a) + E &(gj).
.,cil:tk) '" ' l g.iB« ' ' i$j$«

Agora o(gj) = oo l)aia todo .j. Logo, pelo Lema 11.2.6, temos que â(gj) = 0 para

todo .j. Assim obtemos o resultado deseja.do. O

k

r' ''( /g ) E à(gjl
i$.f$"

Colho consequencia teillos (]ue BC;l vale ])ara grupos ililpotentes. Este resultado

tan)bén] foi provado poi A. Bovdi, Z. l\'laiciaiiik e S. 1<. Segha1 l21.
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Teorenaa 111.1.5 Seja (; l m gntpo ilí/poZc7 tc; en/ão ua/e BC2 para G'. Em parei

c?t/al' ua/c BCI .

Demonstração: Seja a C VZIG unia unidade de torção. Podemos sul)stituir 6' pelo

subgrupo gerítdo pelo su])orbe de a e, portanto, podemos supor que (l; é finitas ente

gerado. O ]enla 1].1 .2 nos diz então que (l; é um grupo policíclico e, consequentemente,

c.ontén] unl subgru])o normal // de índice finito que é livre de torção. Com a notação

do Len a anterior, temos que TW(CY) = T(o(p) . Agora, o resultado de A. Weiss e os

Lendas 11.2.3 e 11.2.4 nos dizem (lue BC2 vítle para o gi'upo quoc.iellte $. O resultado

segue clo LeRIa. a.nteiioi. O

Daienlos agoi'ít. unia d(,fitiiçã.o pa.izt. siil)l)lificai alguns argumentos que usaieillos nas

demonsti êKões .

Definição 111.1.6 .S'da (.: llliz gr?lpo c sela7n 77}. e n dois {7}icÍ7'0s pos sítios. Dírcznos

q«. C' Ó rm,«)-«Z''o«.«*' '. . .«Z'g''«po <g C G : o(g) l m"> í'm «p..«'' m'"',

Oll igttat a ln". Sc (; fol' (m,it)-absolucTtte para todo par (m,n) de illtciros positivos,

então dãl'e.mos qlte (l; é al)sorucnte

Alguns exelllplos de grupos a.bsoi ventes são os grupos abelianos, os p-grupos regu

lares e /l8, o grupo dos (lua.teinios dt' oidelll 8. O fato (lue grupos al)eliaiios e tainbénl

/[8 são absorventes, e trivial. Para vei isto pala p-grua)os regulares basta usar o Teo

FeDIa IV.:3.14 de j151 (]tie (liz (]iie se (J' e uill p-grupo regulam e g e /l sao elementos

de G' cujas ordens dividem /)" , então a ordem do clen]ento g/} tan]l)én] divide p"
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Também se // Ç G é un] subgrupo central de índice finito, digamos 1(-; : XI = 1}, então

a aplicação g H g" é un] homomorfismo de G e portanto G é (n,l)-absorvente.

Esta última afirmação segue do Teoreilla X.1 .3 de j131.

Lema 111.1.7 S!:;Ú: (ll ]tln gn&? Oll..11Labsorue7}fe.

"m« ««{d«dc d. o,d.m k,. .«zã. E roo(a) c {o, l}
alt

Demonstração: Seja H = <g C 6' : gk = 1>. Então H = {g € 6' : gt = 1}

pois G é (X;, 1) -- aZ,s07'uezlZe. Segue-se portanto que H = U G((!) e é noin]al en] G.
alt

Assim temos que

E: a(g) = ET'''(a). co«si.I'-' " ],:ojeção q' : ZG' ---, Z(#) e sej« #

Sendo a um elemento de torção seg\ie-se (lue /i é un] elemento de torção e portanto,

pelo LeRIa 11.2.5, teillos (lue /3(í) C {0,1}. Coillo /3(í) = E.a(g), obtém-se o

k Z e 0

g

Corolário 111.1.8 .S'c.jazz G ?lln, grü/)o c a C V:Z(7 ?zm c/cnlc71Zo cêdo 07'dem (í a

])otan.cia dc tnrl prtln,o }), dl.gam.os oÇcv~l -- ])I'. Sltpo } Q qttc (l e (.p,j) -- al)sorueltte

paraZodo 0$.j 5;7i.. E7,íão Tha(a)=0, sc 0 $i <« c Thn(a)= l

Em parííc z/al-, BCI ó ?;crdadcíra paz'a gr?Iras absomc7i,íes.

Demonstração: Repetindo a nlesnlil demonstração do Lema anterior para o par(p, /),

temos que >: Th')(a) C {0,1} piuit todo 0 $ J $ n . Como, pelo Lema 11.2.5,
OÉ.j $/

CY(1) C {0, 1} segue-se, índtttivanlente, que existe um único índice 0 5; ko $ z} tal que
(Pko)

T'' '(cv) # 0. Pelo Lema 1.0.:3 teta-se q-te k., = 1}. O
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O corolário anterior mostra que BCI é verdadeira tanabém para grupos absorven-

tes. A Proposição ]11.1.9 e o Teorema 111.1.10 mostrarão que BCI é taml)ém verdadeira

para outra classe de grupos e para coitos gi'tipos finitos.

Antes de contlntiar (]uerenlos ineilcionar que utllizareinos a expressão '.Sela G' lzm

c07z.t71}-czcmlHt7nizúm.ar pma-lngnifical q!!e agmpo G É ulll contra-exenMo de ordem

ilu i) i il] a

Proposição 111.1.9 .S'clrz7}]. (; u?z}. g7ü/)o se/?Íuc/./i71.ito c a C VZ?lG in c/c771c71lo Gula

ordem é a potélt(ia de [ }t priTno ]), (ligantos oÇcv} = ])". SILpolLlla qlte os ])-sltl)grupos

de Slyloto de (-; quc são abcliaTtos; CT,tão TU') (cv) = õ«j, lJara Lodo j.

Demonstração: Darem)os uma deillonstração por contradição. Para isto, seja G

un] contra-exemplo minimal e a € VZG um elemento de ordem o(cv) = 7," que não

satisfaz a nossa tese. Sejíl // < G' um p-sul)grua)o de Sylow de G então, ])elo Lema

11.1.4, temos que // 'd G' oii O.,(G') # 1. Estudamos os dois casos separadamente.

Caso [ : H <] 6'.

Neste caso, G é (/),J)-absorvente l)a.ta t,o(lo .7 ? 0 . Logo po(lemos aplicar o corolário

anterior para ol)tei uma c.ontiadiçã.o.

Caso 2: O,, (G) # l

Neste caso aplicamos o Leira 111.1.1 c.om H = O.,(6'). Sendo G um contra-exemplo

ininima[ temos (]ue # satisfaz a nossa tese e, ])elo mesmo Lema, obtemos novamente

uma contradição. Portanto, o resultado está provado. O
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Seja G' um grupo finito. A séMc ccz tra/ dcscende71te de G é por definição a série

definida indutivamente por 'o :: (-; e "yt+i :: l(;,tkl. No que se segue (tenotareinos

por 'y«.(G) o menor termo não trivial da série central descendente de G. Lembramos

que o grupo quociente associado a este subgrupo é um grupo nilpotente. Estamos agora

en] condições de ol)ter outros resultados significativos em relação à conjectura BCI.

Teorema lll.l.IO .Sc.ja G lzm gm;)o soZ?íueJ ./i7}ito taZ que, Faia todo prÍ7no q que

divide. a ordem df. 'y«.(G) os q-slLbgl'lLpos dc Slylotp de G são at)etiaTlos. Elttão G

saías/az BCI .

Demonstração: Se.ia a C VZ:(; umzl uni(la.de cuja oidenl é a potência de unl primo

p, digamos o(a) = 7)". Anítlisznenlos dois c.aços distintos.

Caso 1 : 7) tlã.o divide a. ordem de 'r«:(G)

Coilside-e a piojeçãa q' : Z((]) ----» Z( '; ) e seja /3 = 'P(a). Sendo ;;?Ía

nilpotente segue-se, pelo Teorema 11.2.8 e o Lema 1].2.4, que existe um único inteiro k,

cona 0 $ k $ 1}, tal que ToP)(/3) = ótj para 0 $ .j $ k. Por outro lado temos, pelo

LeRIa 111.1.1, que T('o(/3) = T (o). Logo, ])elo lema 1.0.3, temos que k = li. eo

resultado está provado neste caso

Caso 2 : /) divide a ordem de '«.((,')

Neste caso, ])ela nossa llipótese, tem-se (lue os p-subgrupos de Sylow de CI' são al)elianos

e, portanto, podeillos aplic.ar a Pioposiçã.o anterior. "
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Queremos destacar o seguinte c.oiolário que aparece como un] dos resultados prin

clpals menciona(los no capitulo l.

Corolário lll.l.ll .Sda G ?zm g7"ri/)o se/?íuc/ ./izlÍto czÜos subgmlpos dc .S'y/Olu são

lodos aZ)c/ ll.a.L E7tlã a aaüs/uz BCl-

Note que se (; é um grupo solúvel finito e p é un) número prinao que não divide a

ardeu) de G'' , então os p-subgrupo de Sylow de (l? são abelianos; portanto, pelo Lema

anterior, toda unidade normalizada a de Z:C; (le ordeill potência de p, digamos p",

sa,tisfaz 7''' ' (a) = ó«j, 0 $ .j 5; ll.. Isto sigllifica. que ])ara unidades cuja ordem é uma

potência (le tin) pi'iRIa (liic nao (livi(l(, l(.I''l, a. Teoienlit 111.1.10 é ll)ais geiétl (lo (lue o

Corolário 111.1 .2

J

O próximo iesultztdo mostra (lue BC:l é verdadeira para grupos solúveis finitos cuja

ordem) não é divisível pela quarta potência de nenllum número primo. Este resultado

apateccu na tentativa de enfraquecem as hipóteses do Teorema anterior. Denotaiemos

por Z, o subgrupo "r«.(G). Nít realidttde temos un] resultado lln) pouco mais geral.

Teorema 111.1.12 .S'da77z G ? nz gz'?l7)o se/?íuc/ ./i7}Íío taJ qllc sc zm /)rí7no q d u dc

[l arde.m dc. L c]\tão qA ]\ão divide. Q O]'de.n\ dc G. E]ttão G satisfaz à co]\jectzra.

BCI

Demonstração: Faremos unia pi'ov?L poi contradição.

Seja G um contra-exemplo minimal e seja a C VZG ui]] elemento cuja ordem
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é a potência de um primo, digamos o(a) :: /)" que não satisfaz a BCI. Como ila

(leinonsLraçao (lo caso l (lo Teoienla lll.l.lO (-oilcluinlos que podemos su})OI (lue o prln)o

/) divide a oi(leill L.Logo, pela nossa hipótese, p4 não divide a ordeil} de 6'. Seja

r' - f'ií(6J') o surgi'upo de Fitting de (;'. Vzul)os estudar dois casos se])arzLdamente

Caso 1: F' não é ulll p-gittpo-

Neste cz\se existe liil] pi'indo q # /) que divide a ordem de F'. Seja H Ç r' um

(l-subg]u])o (le Sylo\v de F'; então, ])elo Lellla 11.1.1, temos que J7 'g G]. Note (lue o

grupo (quociente $ szLtisfaz as llipotcs('s (lo Teotemzt. (l;on ênlotação do Len)a lll.l.l,
temos (lue T('P)(Q') = T(''J)(/J) . Poi' otite'o lado, pelít nlininlalida(le df' (,' colho

confia-ex('nl])lo, t(.l los (]uí' G síLtislaz à. BCI. lulas teittos (it.e T(''')(a) = T(''J)(/3)

Logo, p('lo Leia 1.0.i3, (..' satisfaz BCI.

Caso 2: F' é un) l)-gtupo-

Sendo (]' solúvel temos que F' não é ti'iviiLI.Seja P um })-subgiu})o de Sylow de (;'

Pela Proposição ]11.1.9 temos que P não e abeliailo; logo temos (lue IPI = /)3 pois os

grupos de oid(nl 7)2 e /) são a.l)dia.tios. Afiin]iu]]os que /) não é i]orn]al en] (.- pois)

caso c.ontiáiio, ])elo Len]it 11.2.9, existe ]in] elenlellto /3 C(i2(;' tal que /3'la/3 C G' e

o Leiloa 11.2.4 lias diz el)tão (lue T'' (a) = ó«,, uma conta'ztdição. Assim r' não é

ilornlztl enl (.r e, l)oi'tiulto. /? ?é P. Logo telllos que 1/?1 e 7) ou /)2 . Note (lue

l)elit nota)ali(lado de /?, l,eil)os (llle /r C /). Se lr'l := /) teillos, pelo Lema ll.l.ll

, que r' ç .Z(P) e, consequentemente, pelo Leiloa 11.1.1, temos (lue F' ' P , unia

contradição. Poitiulto lr'l = /);

j
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Nosso ol)jetivo agorzt é mostrar (lu(' /;' é um grupo abeliailo elenlentai. Pelo Lema

ll.l.l l)esta. l)iov;ti (lue d), o sul)gittl)o de Fi'íLttlnl de (;, e <1>. De fato, sul)onlla

que (P # <1>. Ente.o, pelo Lema 11.1.1, teillos que l # F'ít(a) = r'; edil l)aitic.pilar

g # 1. Poi outro lindo !iilég) # <1>, pois G é solúvel (veja Lema 11.1.1). Note que

uillLp-sujjlglllpg de Sylow de G e al)eliano; portanto, pelo nlesnlo Lema, temos que

F'ãí(a) é un] l)-subgrupo de Sylow de a. Logo r' é un] p-s"bgrupo de Sylow de G,

o que e unia c.ostra.dlçao

Nestzl altiiia é 1)01)1 que sel)aiell)os a l)cova, enl dois sul)ca.sos.

Caso i: /) direi'ettte de 2.

Sendo (1) Ltivia.l e /? um subgtu])o í\beliailo de CI' temos, pelos Lemas 11.1.1 e ll.l.ll

(lue existe ulll sul)grupo X de r' tal (lii(' r' = F'xX. Poi outro lado dcveil)os ter

(late IÀ'l = /); logo, p('lo l,(Jillít 11.1 .1 1, Leitlos (ltle À' C /?, llilla coilti'a(liçao-

Caso ii: ?) = 2

.Já sal)finos (lue liil 2-subgtul)o de Sylow de (.: llã.o é abeliano e, portanto, é ison)orfo

ao grupo .í)l, o grupo diedlal de oidenl 8, ou a /I'8, o grupo quaternio de ordem 8.

N'las r'íí(G) é itl)eliiulo eleillelitai (le oideln 4; logo um 2-subgrupo de Sylow de G'

deve sei isoil)orfo il D4. Agora conho /?íZ(6J') é un] 2-grupo temos, pelo Lema 11.1.4,

que (1)2'((-,) := 1; logo, Feio C'o]'o]ário ]].].lO, temos que (I' é isonloi'fo a unl subgru])o

cle S'4. Os Lema.s 11.2.10 e 11.2.4, nos dão zl contradição final. O

Coill[)illando os Teoreinz\.s ]]].].]O e 111.1.12 tei]]os o seguinte insultado



Teorema 111.1.13 .S'c.ja (7 u171 g7'tz/)o.Pzl{/o c se/úuc/ ía/ qlzc sc lm pr lno q dáuádc a

ordc.Tn dc ''Í«.(G) c?hão oxl os q-subgl'upas de. Slylou) de G são abelial os OIL c.latão l)4

hão diuiÍlc a OI'drnt d( G. Eltt.ão G satis.faz BCI.

O pi:ó)únlo i:psl lLtaclo é upi:ecus soi dexm dos nossos pl-mcipms iesultadm

Proposição 111.1.14 .Scla77t G lz71z g7'tz/)o ./i7}íto Za/ qTle G'' é 71á/pole7 lc. E71Íão G

saías/az BCI

Denaonstraçao: Fíuenlos iin íl piora l)ot contrzLdiçào.

Sej« G ««l co"'-"-"e«Iria «li--i«]«l e «ja '« C VZG ««]a :-«idade cuj« or.lella é

potênciit de un] ])rin)o ?), digzullos o(a) = /)". Consideraremos dois casos distintos.

Caso 1: G'' nao e iinl p-grupo.

Neste caso existe um primo q # /) que divide a ordem de G'. Seja H un] q-

subgiupo de Sy[ow de (;': eiltâ.o r/ <] ('-'. (1;olll a i)otaçã.o do Lellla 111.1.1, temos que

ToP)(a) = 7' ' )(/3) pa.ta. todo j ? 0. Po] otttio lado, sendo (-.' é un] confia-exemplo

nlininlttl. temos (ltlt' 7r satisfaz BCll. l.ogo, pelo Lema 1.0.:3, telllos (lue T (a)

= Ó«j, l $ .j $ 1}.

C;aso 2: (.;' é unl l)-grupo.

Neste cioso temos que ull] p-subgrupo de Sylow de C7 é norn)al. Logo, pelo Teores)a

11.2.9e o Lemíl 11.2.2, temos que T (a) = ó«j.
J

Assim telllos que (I' satisfaz BCI, unia contradição. D
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Note que se C]' é um grupo metabeliano finito, então G' é nilpotente e, portanto,

G' sa,tisfaz BCI. Isto é un] caso ])articula.r do resultado de l51 já mencionado no

capitulo [. Estanhos ztgora en] conc]]çoes pala provar o iesultaclo plincl])al desta sec.çao.

Teorema 111.1:15 1$É:ja77] (r ?z?7z g7'il./)o 7)oUiói?'7üo fà/ que G' IhLiJ7)oíc7itt r,71[ao (.7

saias/az BCI

Denionstiação: S(ndo (; unl gatil)o l)ojicíclic.o teillos, l)elo lemit 11.1.2, (late G é

noetliei'izu]o e, poittu]to, contéi] lilll stlbgittl)o iloinlítl //, (lue e de in(vice filllto e livre

de torção. Sejil C]' :: $1 então, pela nossa hipótese e a Proposição anterior, temos (lue

6)' satisfaz a BCI. Logo, pelo Lenda. 111.1.4, temos que 6' tambén] satisfaz BCI. n

Como c.onsequência ten)os ui]] dos iesllltados mencionados no ca])ítulo l

Teorema 111.1.16 .S'cja C]' ?171i. g7'ü/)o s?tp(.7'se/?íuc/. Z?7tíão G saías/az BCI

Demonstração: Sendo (; uln gtu])o sul)eisolúvel temos (lue (7' é policíclico e, pelo

Len)ít 11.1.2, (]" é nilpoLeilt,e. O lesiilLa(lo segue agoi'a. pe]o Teorema ai)tenor. []

Se Cz' é unl gt'upo ililpoteilte fiilitzunente gerado ente.o, })elo Lema 11.1.2, G

tambén] é supersolúvel. Logo BCI va.le ])aia grua)os nil])oteiltes. Isto é um caso parti

cular do Teor ema 1 1 1.1 .5.



111.2 BCIPARA GRUPOSDEFROBENIUS

Nestil secção piovareillos que a coiljectula BCI é verdadeira ])ara grupos de Fiobe

naus. Con)eçai'enlos com alguns len)as piepai'atei'ios.

Lema 111.2.1 S'çja 6' ?171 gr?l?)o se/lIDe/ ./i7z.{Zo, cÍlIos sl Z)gmlpos dc Sy/ou} são ízZPC/{a7}0s

ou qzlaíórl áos gc71c7'a/içados. E7 Zão BCI ?;a/c para G

Denaonstração: l.Jsaren]os induçã.o sol)re l(71. Podeitlos su])oi que l(;'l > 1. Seja

o C VZ.(/ linlzl unida.(le de ot(leal finita ('ii.iít oideill é a potênciíl de uni ptin)o, dig;finos

o(o) :: ?)". Se 7) 74 2 edil,â.o, ])('la nossa l)i])ótese, os ])-subgiu])os de Sylow cle G'

são a.beba.lias; logo . l)ela. Piopostçào lll.l.ç), teillos (ltie T (a) :: ó,.J l)aia todo

J. Portanto po(leillos stipoi (ltie /) := 2. Pífia nlaioi clareza, vaDIos agoizt (lividlr a

cleilloilsti'zLçao elll(loas cílios.

J

Caso 1: F'ií(G) i)ão é um 2-gitlpo.

Neste caso existe unl ])Fino q # 2 (late divide í[ oi'dem de F'it(G). Seja # un]

(l-subgl'upo de Sylow de /?íí(C7'). Então, pelo Len)a 11.1.1, H é normal elll G. Com

a notação do Lenlit 111.1.1 temos q\i(' T('')(a) = ToP)(/3). Por outro lado, o grupo

quociente $ vei'ifica as llipóteses do Lema e, portanto, satisfaz BCI. Logo, pelo Lcnla

1.0.3, temos (lue

T''a(al = ó«j, 0 $ J

Caso 2: r'íí(G) é ili l 2-gi\il)o-

Note (late, pelo Pioposiçã.o lll.l .ç), l)o(l(-illos sita)oi (late os 2-subgl'usos de Sylow (le G
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são quzttélnios generztliza(los. Logo, pelo Leiloa 11.1.11, ten)os que F{Z(G) é um grupo

cíclico ou (]uatéinio geneiitlizado. Assim, ])elo nlesnlo LeRIa, temos que Aut(Fit((;)) é

un] 2-giu])o ou é isoillot'fo a Sa, o gru])o simétrico de ordem 24, e este caso só acontece

só se F'ií(G') for isoilloi-fo a /(8, o grupo (ltiatérnio de ordeil) 8. Ainda l)elo nlesnlo

Lenda.,segue-se que (; fç! ]ii]] 2 -g]]U)o. e portanto é nilpotente.ou ]Ílll divide 48

e, neste ca.se, r'ií(G) = /\'8. Se (,' é iiil])otente podemos aplicar o Teorema 11.2.8

e o Lemít 11.2.4. Poi outro ]ado se lal $ 24 teillos, peão Teorema ]11.1.12, (lue G

satisfaz BCI. Logo podemos supor que ICI é 48. Neste caso, sendo os 2-sul)grupos

de Sylow de (]' (lliiLternios gei]eralizítdos e /? ulll 2-grupo) temos (lue (]' possui unl

único subgru])o 1/ de oidelll 2 (veja. o Teoieitlzt 11.1.7).

Coi[sideie o grupo (quociente (.; :: 9. Ei]tão teillos que l(,'l é 24; logo, ])elo

Teoienlíl 111.1.2, ('; síttisfztz BCI. P('lo Lei lí lll.l.i3 segue-se (lue G também satisfaz

BCI.

Logo o insultado estíí prova.do 0

Proposição 111.2.2 .S'da (1,' = ,4xÀ', ozi.dc 4 é 7} /?)oíczi.Zc, (IHI,IÀ'l)

saZís/az BCI. E71./âo 6l' saias/a: BCI

X

Demonstração: Fzuenlos unia demonstitLção poi contradição.

Seja G um contra-exemplo mininlitl e a C VZG unlzl unidade cuja ordem é potência

de um priillo, digamos o(a) = /)", (lue colltradiz a BCI.

Se /) não divide l.41, al)licamos o Lema 111.1.1 com H = .4. Como, poi hipótese,

X' satisfaz BCI segue-se (ltie T (n) = ó«j.
J



Supomos) portanto que, /) divide IHI. Provarenlos inicialmente que H é ulll p-grupo.

De fa.to. s(' isto i)ão é vei(lado, então existe uil} prin)o q 74 7) (lue divide l,41. Seja

// ulll (l-subgrupo de Sylow de ,4; então // 4 G, pois H é normal e iiill)otente. O

grupo quociente Íl- satisfaz as condições do entiilciado logo, ])ela nllnlnlalidade dc G

c.onlo contra-exClUI)lo, satisfaz 13(;1. Aplicail(lo o Lema 111.1.1, para (J e //. temos

que T (a) = .5«j, uma contradição.
J

Logo ,4 é uill p-gitipo; pot'tanto, pela nossa hipótese, temos que 4 é unl p-

subgru])o (le Sylow de (7 e é normal. Neste (ipso o Teorema 11.2.8 e o Lema 11.2.4 nos

dão umzl contra,alça.o. []

Estamos en) condlçoes l)zuzt l)iovai BCI pzua grupos de Flor)enlus solúveis

Teorema 111.2.3 ,$cjírl ('-' 1 11. grI!.I)O d( FT'ObCn..ILS SOlÚVel. BIliãO G saZíl-/az BCI

Denaonstração: Seio(]o ('-' iinl gatil)o (]f' h-o].)Cílios segue-se, l)e]o Teoienla 11.] .6, (lue

existe«] s:il,gt:i],os ,4 e .X' .l.- (';, ':. . no:.«lal e «ilpo'e"'e e ( ,'l ,l.Vll = 1,

tais que (-, = .4xX. Ainda, pelo mesmo Lema, tem-se que X satisfaz as llipoteses

do Lemít 111.2.1 e, l)oitailto, satisfí\.z 13C;l. O insultado segue apoia da Proposição

Ficou clamo que para piovai o caso eil] (lue (7 é unl grupo de Frobeillus irão soluvel,

basta piovai (]ue ull] complemento de Fios)enius não solúvel satisfaz BCI. Pala provar

este fato, necessitiullos do seguinte lema.
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LeRIa 111.2.4 0 .gr'üpo 6' .S'Z,(2, 5) saías/az BCI

Demonstração: Pelo Teoren[it 11.1.6, tem-se que G é un] coi]]pleinento de Fobei]ius.

Logo, pelo inesnlo LeRIa, um 2-subgrupo de Sylow de G é isomorfo a /I'õ. Assim, pelo

Lema 11.].9, ten os (lue (; tem un] único subgrupo .f/ de ordem (bois que, portanto,

é central. Pelo Len]]t 11.2.10, o grupo quociente satisfaz BCI, ])ois seus subgit.ipos de

Sylow sã.o todos al)elianos elenlentaies. Logo, ])elo Lema 111.1.3, G' satisfztz BCI. n

Corolário 111.2.5 .S'c.ja ('/ ül} g7'rl/)0 7i.(io se/?íl/c/ í/í, 07dc7n /eO, c7tZão 6' nazi:il/a

BCI

Demonstração: Sendo (I' un] gi'til)o (le oi'denl 120 c ilào solúvel temos (lue CI' é

ison[orfo il um dos seguintes grupos: .S's, .SZ,(2,5), C2 x .4s. O caso en] que G é

isormoifa a S'L(2,5) é coberto pelo Leiloa andei'ioi' enquanto o caso em que G' é

isonloifo a .Ss é col)eito ])elo Lema 11.2.10. Finitlmente se G' é isonlorfo a Cz x ,4s

temos (lue os sul)grupos de Sylow (le (7' são todos itbelianos elementares; logo o LeRIa

11.2.10 nos dá, il concltisã.o 6lnal. O

vaillos apoia. provar qlie lilll comi)lei lei to de Fiobeitius, que não é solúvel, satisfaz

BCI. E a(lui (lue va.]llos vei a ilnpoitiiilcia da. classificação destes coinplelllentos.

Proposição 111.2.6 .S'cja ('; ?17i}. c071??)/cz7}.c?l.Zo dc F7'0&c71 zs q7zc lido é se/ií?;c/. E7tíão

(7 sa/2ls/az BCI
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Demonstração: Sendo (I' lii l coill])leillento de Frobenius que não é solúvel segue

se, pelo Teorei]]a 11.1.6, (lue C]' possui un] sul)grupo normal // da foiilla r/ =

SL(2,.5) x //o tal que lr7' : //l = 1 oii 2 e 2, i3 e 5 não dividem IHol. Decoiie. clo

nlesnlo Lenlít, que os sul)grua)o de Sylow de //o são cíclicos portanto //o e soluvel

e, pela Pior)osição 111.2.1, satisfaz BCI. Tan]bém tenros, pelo n]esmo Lei]]tt, (lue un]

2-sul)grttl)o de Sylow de G é u]]] grua)o quatérnio generalizado. Para n)aios clítreza

vaillos dividia o lesto da, demonstração em dois ctlsos.

Caso l: (.; = //

Este é o czLso ma.is fá,cil. O Leillzt 111.2.'1 tios diz (lue .SL(2,5) satisfaz BCI eil(ltiailto

([ue o L(i[[zt 111.2.1 ]]os diz (]ue //u sa.tisfaz BCI. A])lican]os o (l;oioláiio 111.1.2 pztra

obter. o insulta.do.

Caso 2: líJ' : //l = 2

Seja a C V;ZCI' ]]ma iii]i(lado cii.iét oi'(lei)] é a. potênciit de un] ])i'imo ?), (ligamos

o(a) = 7,". V«:«.,s '.,«si 1. «- t-ê: s--l,'":os.

Caso i: /) é diferente de 2, :3 e 5.

Neste c.aso ztl)fica.Rios o Leillít lll.l.l l)a.iít G e o sul)grupo noinlal .S'L(2,5). Note que

o grupo (]ijociente (.7 tem todos os seios sul)gtt])os de Sylow cíclicos logo, pelo LeRIa

111.2.1, szLtisfaz BCI. Pelo Leiloa 111.1.1 temos que T (a) = (5«j.
J

Caso ii: 7) = :3 ou 5.

Neste ca.se teillos que unl l)-surgi'ul)o (le S)'low de (J' é abeliailo elellleiltai' logo, pelo

Leiloa 11.1.10, telilos (lue T (a) = .5«j.
J
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Caso iii:

Sejzl 6' :: $1:o' Então, colllo G não é solúvel e //o e soluvel, tenros (lue (J nao e

so[úve[. Tam])én), coillo la : //l = 2, temi-se que ]CI'] = 240. Pe]o Teores)a 11.] .6, talhos

que un[ 2-sul)g]u])o de Sylow de C]' e un] giul)o de quaterit]o gei]eral]za(lo. Logo, pelo

Teores)it 11.1.7, tem-se que a tem tiin úllico su})grupo, Hi, de ordem dois. Sejzl Gi

o grupo quociente Jâ-. Então G'i não é solúvel e tem ordem) 125. Logo, ])elo Corolário

111.2.5, satísfzLZ BC]. O LeRIa 11].1.:3 nos diz então que G satisfaz BCI. lulas então,

pelo Lenlzt 111.1.1, temos (]ue T (a) = .5«j. Temos assim o resultado desejiLdo. o
J

a

Teorenaa 111.2.7 .S'c/a ('.' \Ull- gI'ILI)O (if h'OI)fUI.ILS. En.SILO (; nazis/az BCI

De[nonstraçao: El[[ vii],lide (lo Temi('ii]a 111.2.:3 1)a.sta prova.in]os o caso ei] (ltie (-,

não é solúvel mas este caso segiie díts Pool)osições 111.2.2 e 111.2.6. []

Van)os finítllzai este ciLpitulo cona iiill resultado (lue pode sei deduzido dos fatos ja

obtidos.

Teorema 111.2.8 .Sela C]' ?z?l} g71z/)o se/íuc/ ./izlito, [a/ q?lc sc ?lnz prá7no /) diuíde

a arde.llt dc "'Í«.l.(1;) clttão o$ ])-subgl«tt])os dc Slylou) dc G são abc-leal os, (liedrais Oll

qltaté ios gclteralizados. Elltão (l; snl.i.s.faz BCI

Denaonstração: Pot inditçã.o l)odeillos siil)oi (lue IC'l > 1.

Seja n € Vala' iiilla. unida.(le cti.ia oideila é a potência de um primo /), digamos
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o(a) = /)". Se G é um grupo nilpoteiite aplicamos o resultado de A. Weíss. Se p não

divicl.' I'y,,:((';)l então, pelo Lema- 111.1 .1 e o Teorema 111.1.5, temos que T (n) = .5«j.

Se /) divã(le l-r,,.((.')l ente.o, pellulosszt l)il)ótese e a Proposição 111.2.1, temos (late /) = 2

e un] 2-sul)gi'til)o de Sylow de (l e 1111) gt'ul)o dledl'al.

J

Segue'se;l)ül(í (hialáHo--11 +:1 0Í(llle 1(11 divide 2-1 otr'eiít;ã:r O2,(G) y t Se

al = 24 ítplic.zullos o Teoiemít 111.1.12. Finalmente se O2,(G) 7é l então ztplicanaos a

hipótese de iil(luçã.o e o Lema, 111.1.1 c.oin // = Oa,(G). Logo teilios o resultado. O
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C;apítulo IV

ASOUTRASCONJECTURAS

Neste ciLpítulo vamos considera.i as conjec.Luras BC2, BC3, BC4 e ZCI. A c.onjec

bula ZCI é belll coilllecida en(lllanto não szt])finos por quiulto teillpo a conjectuiit 13(]3

já existe. Até onde sal)enlos a. coiljec.Lura BC4 aparece pela piinleira vez em jll. Na

primeira secção vzullos piovzu (llle a- coiljectui'il BC4 é veidadeiia ell(quanto íl secção 2

será usada. pi\-ia pt'ovíu alguns ca-sos l)êu'ticula.ies da conjec.tuiil ZCil. Finztlizainos este

c.api'fulo íuliLlisando a.s conjectliias BC2 e BC3

lv.l A CONJECTURA BC4

Lema IV.].l .S'cja (.' ?]]]]. g7'?t/)o Zrz/ q?zc ex])(.ãÍtD) é#7tiío. .Scjanz a C VZG' llnrz

««{d«d. d. Z.«çã. . q' : ZG -, Z(Zfh) " p"J'ção «"'«,.«/. .S'd"m # - 'P('-) '

n.?0 o «zc«.ri7Zcíro t«/qlzf a"' C G. .Se czsc gC G' í«Jq?.c o(P) =o(!7) c«Íã.

«. a{«í'' .:-/,(zh)-



Demonstração: Seja X: = o(/3). Eiltã.o, por hipótese, k divide e#p(ZÍH). Talllbém

t,eillos (lue ok -- l C Z\(6',Z(G)). Logo, pelo Lema 11.2.5, ak € G. Pela mininlalidade

de zlz. segue-seque 71t l Ã; e,poi'tanto llt divide ezp( G ). O

Lenda IV.1.2 Sdazzz a e # u7}idlilic.s (JtíZorç(ío do azia (ü gmzpo VZ(l; cu.Ías

ordcllssão priT"as elite'c si. Scjaln it. t 2 Q os melhores ilttciros tais qltc c*" ( l3"'

})crteT[.ce]i] (] (l]. ET].l,(to, it e ] t sao ]))tlll.os clttrc st

Denloiistração: A (l(-n]o] stií\.çào ó ( 1)viaja (lue ]} e i]n] (livisoi de o(a) e lli. é um

Apoia podeitios ])iovai o resultatlo l)ilnc.ipa.l desta secção

TeoremalV.1.3 .S'(ga7?z G ?'7'; .g7'rz/,o, Z(G) o ccllíl'o dc a c a C VZ6' uma

t idade. dc OI'dcllt .Êll.ita. SILp071lln qltc e;i:])(..2lÜil'l é$1tilo c seja nl '> Q o litcnor

Í7zfciro ía/ q?lc a"' c (I' . Enlã0 771. (/ ;idc ez/)( a ) {.c. a c07Üccí?z7'a BC4 é

t} e idade á. }'a .

De-«o:.st-ação: S.j« a C VZ(.' .---'" --,i]*.]e .]e torção e o(.«) = 1] /,;' 'l<f<?l

decomposição el fí tol'es l)rimos (]e o(n'). [)('notando zzi. - r] 7) J e cv. = o":' teillos

que orai) = p;'. Seja li ? 0 o ]u(-nol ititeiio tal que al;- C G', l $ á $ 1z. Eilt,ão

temos, pe]os Len)a.s 1.0.:3 e ]V.].], que Á:i divã(le ez/)( G ). Logo, pelo Lellla. a.nterior,

tenros (]ue Ã; = llk. divide ez?)( G ). Note (]ue o mnlc dos 17}],. ....,7?},. é l,
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logoexisteill ilúnleios cl,......,c,. tzL] que E. cfmí = 1. Portallto o = ]'](ai)'' e

conde(]uenteillente aA C (:. Segue-se l)ela n]]nin]aliclade de n?. que n] l A: e portanto

E
] <i<7

c G

A clellaonsti:anão ile B C4i]]ost,i]Lque »nde]n]n eirunciaE nn] ieçultadQ ben) mais

geral

Teorema IV.1.4 .S'cja ]z G ]z]]]. .g7'u7)o, a C VZ:(.7 Ilha ?ll} dado dc í07'ção c nl. ?0

o Incllol' á7}fciro ía/ qlzc o"' C (]', c7iZão c slc7n e/cnzcl tos gl,. . .... ,g« cll}. :ilil ta/

q«. n, dj«Íd' "'«,.(o(g-),......,.(.q,.))

IV.2 A CONJECTURA ZCI

Conleçarenaos estít secção cona um Letra

LemalV.2.1 .S'clazrl, G ?1111 gr?l/)o ./iníZo, H Ç G' uzl} $ Z)g7'TIPO cc71é7a/ dc G c

a C 'VZ(J' u?na ?z7 idade dc Zoz'ção Za/ qllc o(a) e IXI sc.7am primas cl Zrc sí. Dcztoíe

PO,. Ú : ZG' ----, 2Z($) « p«.j'Çã. ««Ó«i" . /,o« N « p«J.Çã. d. a. E«[ã. a 'Í

coTljl.gado, c«. Q(;, « «,-«. fiel".c.-.to ga df G se e somelLte se l3 é co«j«gado, em

Q(#), «. '/'"'."/. m a., #

Denaonstraçao: Ba.sta. ])]oví\i a. tf'ci'l)foca. \ralhos deilotal l)oi



S, = {t-'gt0 : o c H, t € G}

e

S: = {t-igZO : 0 € H, 0 :# 1, t C G}

Pelo Lenlit 11.2.2 1)esta nlostranlos que ã(g) C {0, 1}. Para maior clareza vaDIos dividir

o resto da prova enl dois casos.

Caso l: «..l.(o(g), IH ) # l.

Neste caso existe lin] primo ?) (ltie divide a Oldenl de g mas não divide a orclen} de

a. Logo o Lema 11.2.1 se a.plica.

Caso 2: nldc(o(g), lal) = 1.

Decote # = U,(g) e seja (:. a classe cle conj-cação de g. Seja ainda h un] elenle"to

cle C;. Então vemos que /z C OP se e somente se /} C SP Como .r/ é un] subgrupo

central temos que 77z(Zc(o(/}), IWI) = 1 se e somente se /} € CP. Agora note que .S's é

a união disjunta (te C'P e SP e que .S; é u]]] subconjunto normal de G. Portanto,

escrevendo S'; colho união disjunta de classes de conjugação concluímos, pelo Caso l,

que E a(/}) = 0 e que
/-c sí,

ã(p) - ,.:, '-(/') - õ'(g) + ,.Ê, '*(/') - à(g)

O Lema i1.2.2 nos dá a conclusão final D

O nlesnlo argumento nos dá o seguinte resultado
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Lema IV.2.2 .S'clrzz7 G ?177 g7'ít7)0 71.0cí/}criazl.o e H ?lm subgz"upo /jure dc i07'çâo q?lc

cclttraliza os c.lcmelt.tos de torção. Sc a C V'ZG é alma entidade de torção então, com

a mesma }totação do Lema al tcrior, te.fetos que ã(.g~l = 131.g~l paT'a todo elcTneTtto de

torção 1l C (;.

Demonstração: Usaien)os a notação da cteinonstração do Lema anterior. Pelo fato

de // sei livre de Edição e centralizar os dementes de torção, temos que /} C CP se e

somente se /l é de ordem finita. Também neste caso temos que S; é um subconjunto

normal cle CI'. Note agoi'a que os elenleiltos de SP têm ordem infinita, portanto,

escrevendo .q; como união (lisjliiltz\. d(. classes de conjugaçã.o, t,erros, pelo LeRIa 11.2.6,

que E c-(/t) = 0. O lesto da denloilstli-ção é idêntico. O
/'esÍ,

Podeillos ítgoia piovai un] dos resulta.dos pnnclpais desta sec.ção

Teorema IV.2.3 S'da G= <a>xX, oz?dc o(a) =p", p 7mprmo, e X á7 ngrlzpo

abelialto tal qltc. p hão divide {l ordcnt df X . ETttão ZCI llale para G.

Demonstração: Seja G um c.oDEia-exemplo minimal e cv C VZG unia unidade

de torção que não é conjugêLda, en] Q(C), a nenhum elemento de G. Note que se

/) não dividisse a orde[n de a teríaillos, ])elo LeRIa 11.2.7, que a seria conjugada a

um elemento de (]', unia contradição. Como G é uln grupo metabeliano ten)os, pelo

Argunlent,o de \4rhitconlb, o LeRIa 11.2.10, que existe um único pai de elementos g C <a>

e z C X, tal (l-le a --g : C A(G) A ((]'') . Pelo mesmo Lema te1110: que -' C Z((7).
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Pondo /i = o-:-' temos, aindzt pelo Lenlit, que o(P) = o(g) = p"'. Nesta altura é bom

que dividimos a prova enl dois casos.

Caso 1: x n z(G) # l

Seja # un] subgrupo não trivial contido em À' n z(G). Aplicando o Leiloa IV.2.1

para /i e // obtemos, pela mininlalidade de (;, que # , e portanto a, é conjugado,

e['i] (12(J, i] ]]]]] elei]]e]]to (le (IJ, ui]]a, coitti'a(lição.

Caso 2: À' n .z(G) = l

Neste caso temos que À' e isollloifo a linl sul)grupo do grupo de autonlorfisnlos de <a>

e])ortanto, pelo Len]ít 11.1.11, é iim giti])o cíclico ou e uin 2-grupo. Se X é ilnl 2-gi'u])o

então (J talnl)enl o e e, l)orla.alto, e ililpoteilte. Logo poder))os aplicar o i'csulLado de

A. Weiss. Poi outro lado se .X' é un] grupo cíclico então, pelo Lema 11.2.7, 6' satisfaz

ZCI, umíl contradição finitl. []

Teorema IV.2.4 .Sela G' ?z7n grll7io Za/ q?lc, para iodo e/czne7}f0 7}ão ccllíz'a/ g C G,

Le.m-se. q\LC Q classe. late.I'at gG' é. Q c.lasso dc. c.onjlLgaç.ão dc. g. Se. a c V'ZG é. u,ma

«ltid«.tc de to-ção e ,tão e isl(, " in.cl:o$ 'ic c'»j«g«ção, «m úllico elcmc«to g. C G

í«Jq«c ã(À) '. /' gC,. . ã(J/o) #O. E,« p«,tÍc«/««.. C; é./i«ü. .«Zão ««/e

ZCI.

Demonstração: Seja a = E.«(p)p . sejam) g-,. ....,g,: ele«le«tos do su],opte de

a tais que, se ã # J, gÍ'g.j não pertence a G' e su/)7)(a) Ç UgíG". IJsando esta

««ião disj««ta e:c-e««]o: .« ""l'
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CY E E a(t)t
l $i$« {egíGr

Sendo G abelha.no segue-se, pelo Lenda 11.2.5, que a projeção de a en] Z( G ) é trivial

Logo , existe un] único índice io tal que

E a(f) # 0
tegl.G'

Sendo gi.G' = C'PÍ. segue-se que io é o único índice tal que ã(gi.) #O

No caso particular en] que (-7 é finito podemos aplicar a equivalência do Lema 11.2.2

para optei ZCI. []

Definição IV.2.5 Díz-sc q?zc ?lm g7'?1po C;' Zcm a propráe(jade do traço lí71áco, ou

abre.aliado a propriedade'TU, se. as lnti.dado.s de. torção satisfazem a condição do Teorema

a?&terÍor.

Esta nonlenclaturaé de l21 onde e provado que grupos nilpotentes tên] a piopriedade-

'l'U. Pala grupos finitos, ter esta pioprledztde e equivalente a satisfazer ZCI. A illesnla

c[enlonstiação do Lenda 11.2.4 ainda serve para n]ostrar que esta ])ropriedade implica

BC2 e, portanto, BC:l e BC3. Note que no caso en] que G é un] grupo ililpotente

finito, este é consequência do famoso tias)alho de A. Weiss (veja Teor'ema 11.2.8). Para

finalizar esta secçã.o va.mos da.i iinla, demonstração curta deste fato.

Teorema IV.2.6 .$(Üa G ?lm gnz?)0 7}i/poZczlíc,- e7}iâo (;' ícm a propMcdízdc-TU
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[)emonstração: Seja a unia unidade de torção de aumento 1 . Podemos substituir (-;

pelo sut)grupo gerado ])elo suporte de Q e portanto su])or que (; e finltanlente gelado.

Segue-se, ])elo Len)a 11.1.2, que G é ui]] grupo policíclico e portanto noetheriano.

Assai)l temos, pelo mesmo Lema, que G contém um subgrupo normal H que é livre

de torção e de índice finito. Agora coillo G é nilpotente tem-se que os eles)entos de

torção foimanl un] subgrul)o nonnal que denotaremos por T(G). Como H é normal

e livre de torção teillos que H centrí[liza T(G). Logo, cona a ]]otação do Lema IV.2.2,

temos que ã(g) = /i(g) para todo elemento !7 C T(G). Sendo H de índice finito em

(]' temos, pelo Teorema 11.2.8 e o Lema. 11.2.2, (ltie $ tem a propriedade-TU. Logo

ã(g) C {0, 1} pz"'" todo g C T(G). S'? g tem ordem infi«ito e«tão, pelo Le"la 11.2.6,

ten)os que ã(g) = 0. Temos assim q-ie G tem a ])ropiieclade-TU. O

IV.3 CONSIDERAÇOESFINAIS

Nesta secção vamos comentei as coi[jectui'as BC2, BC3 e as reduções obtidas ])ara

que BCI seja resolvido pala grupos ])olicíclicos. No capítulo 111 ficou clamo que vale o

seguinte iestiltado:

Lenda I'V.3.1 .S'cjri G 17JZ g7'?1/)0 7tocZ/i.c7'àíz710. .S?lp071,/ta qTlr: (z' c07Líe'7n z177z s?tógrq)o

llomla! H qac também é tiurc de torção. Se G satisfaz BC'Z elttão G satis.faz

BC2.
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Logo })ara provar BCI para grua)os policíclicos basta prova-la para grupos solúveis

finitos. Pino resolver BCI para grupos solúveis finitos podemos usar a seguinte equi-

valência dado ])elo proxinlo Lema.

Lema [V.3.2 ] co?z:»ct?z7a BC] ua/c 7)ara gmzpos./i7}ÍZos q?ze sao soZüueis se c s07ne7i ê

se. BCll atc. T)ara grupos Fn,tios quc são sollíueis e cujo sltbg7'upo de FáttãTtg é llllt p-

gmtPO .

Denaonstração: 13asta ])iovai a iect'ptoca. De fato, poi indução e o Len)a lll.l.l

podemos supor que /?ií((-;) é ui]] p-grupo. Logo, segue-se o resultado. O

Como coiolái io temos o seguinte

Corolário IV.3.3 BCI ua/c /)ala g77zpos po/icz'c/iras, se c somell.[c sc, l;a/e pata trapos

$TLItOS, SOIIÍI}CI$, CtLJO SUbgT'U])O dC. FItLIILg é ILm P-grUPO.

T) o t«l n n c+ r' n '- n n isto segue pelo Lema. anterior e a observação que o precede 0

(l;omo temos visto ilo Lema. 11.2.4 a. conjectura BC2 implica íl conjectura BC3. O

resultado que segue já a.pareceu ila.s ])covas do ca])ítulo 111 Rias agora vamos enullciá-

lo explicitamente. Lembre que L denota o menor termo não trivial da série central

descendente de G.
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Teorema IV.3.4 .S'(Üanz G uln g7'?z/)o./i71.íío c a C VZ;G ?lIRa ?z7zídade df porção Za/

ç«.(.(a),ltl) zã.*'":"q«. r (a) k,o«d. « E«:/,«,.zíc«/.«

.,á.'' "«, ./'".'"Ío g C G Z«/ q«. o(g)

A

Pol flUI queremos observei que os grua)os que aparecem no Lema IV13.2, também

aparecem em uln traball)o de 1<. Roggenl<anl]) e L. Scott. Neste trabalho, que não

contém piovzts detallladas, eles ])rovtun uma outra conjectura, tambén) devido a H. J.

Zassenhaiis) paiit tiLis giul)os.

52



BIBLIOGRAFIA

jll Artanlonov V. A., Bo\rdi A., /zlZc.g7'a/ (]/ro?zp .f?á7igs.' (;r07zps o/ (/7}ít.s a71d (]assáca/
/('- 7'/}.cora, ltogi Naulçi i Tel<hnil<i, Seriya Algebra, Topologiya, Geonletriya, Vo1.27
(1989), :3-43.

l21 Bovdi A., R'larciniak Z., Sellgal S. 1<., Torsion Uiiits in infiiiite Group Rings l/
N lmbc7' TÃcor#, to a.ppear.

l3j Burnside W., 7'Aeory o/g7'0up o/./i7}iÍe arder. Dover Publication, Inc. 2.ed 191 1.

l41 Dolçucllaev M. A., Torsioil units in integral group rins of nilpotent metabelian
grou])s. C'07n7n. i7} ,4/g. 20(2) (1992), 42:3-435.

l51 Dokuchaev N4. A., Sellgal S. 1<., Totsioil tinits iil
gioups. (Pi'epiitlt)

l61 Fetniuldes, N. A., Totsioil tlnit.s in thc in
B,.«. d. A4«/. Vo}.18(1) (1987), 1-10.

l71 (-;orenstein D., f'i7}iíc gro?z7)s. [lzuper .k Row Pub]is]ler, New York, 19(58

l81 Lutliar 1. S., Poonanl TraRIa Zasseilhaus' Conjecture foi S's (Preprint).

l9j Mattin l., (;'hízracfcr [heory o/./i7}áíc gr07zps. Academic Press, New York, San
Francisc.o, London, 1 976.

jlOI Matcinial< Z., Rittel .J., Sehga.l S. 1<., Weiss A., Torsion ullits in integral gioup
rings of some n)etabelian gtoups, 11. Jozzmla/ o/ /Vt1?7}óe7' T/}eory25( 1 987), 340-352

jlll Passman, D. S., Pc7wzlzlaíi071. g7'0?1ps. W.A. Benjamin, Inc. N.Y., 1968.

j121 Po[cino h4i[ies C., KiLLer J. and Se]lga] S. ]<., On a conjecture of Zassen]iaus
Ol] tolsioi] units in integral gioup rings - 11. Proa. ,4mcr. À/at/}. .S'oc., vo1. 97
Numbei 2 (1986)), 201-206.

j131 Rol)inson D. .J. S., ,4 col&l'sc f71.

Heic[e[berg, Bei]in, ]980.

j141 Scott \?V. R., G7'07z?) z/}coz
1964

; n f ..r .., l'''"'t)'"' salva.l)lerins oíg I'oll]) l

Legla.l (l;i'oup Rins of .q'a Bat.c.t.l.In. da S'o(

E.It.c tt\.e.orxy oJ gro\tps. Springer Verlag New Yorl<

Pi ent.ice Ha.l l Englewood (lliRs New .JerseyIncy

5:3



jlSI Suzuki N4., Gr07zp ZAcory 11. Springer-Verlag, New Yorl<, Berlín, Heildelberg, Tokio
1985.

j161 Sel)gal, S. l<., {/7tíZs o/ /7}Zcg7a/ G70?zp R 7 gs, Longlnan's, Essex, 1993.

j171 Sellgztl S. 1<., 7'opics íl g7'0u7) 7'i7i.gs. Marcel Deklçer, Inc. New Yoi'k alia 13asel,
1978

fta] .\Vens-A.,í Tomion units ii)]iltegi:a] gi:ou]) rirlgs--/- Reilz;e ,4 7&gew-Jíat/h +] 5
(1991), 1 75-187.

" Até aqui nos ajudou o Senllor

54




