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O -mistério das coisas, onde está ele?
Onde está ele que não aparece
Pelo menos a mostrar-nos que é mistério?
Qze sabe o rio disso e que sabe a árvore?
E eu, qze não se-u mais do que eles, que sei disso?
Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens

peTtsam delas,

Rio como um regato que soa fresco ntlma pedra.
Porqlte o único sentido oculto das coisas
E elas não terem sentido oculto nenhum,
E mais estranho do qze todas as estranhezas
E do que os sonhos de todos os poetas
E os l)ensamentos de todos os $1ósofos,
Que as coisas sejam realmente o que parecem ser
E não haja nada que compreender.

Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos
As coisas não têm signi$cação: têm existência.
As coisas são o único sentido oculto das coisas.

Fernando Pessoa



Abstract

The purpose of tais work is to study the following class of algebras. Let zX be
a rinite translation quiver and k be an algebraically closed field. The algebra
given by the quotient of kA by the ideal generated by its mesh relations is
called the mesa a/febra o.fz\. Suco a class of algebras include the hereditary
and the Auslander algebras.
Having in mind the Auslander algebras, we shall study here the mesh algebras
concerning their homological properties, as well as its representation type,
one-point extensions, existence of postprojective components.
.\s a main result, we shall obtain a characterization of mesh algebras which
are strongly simply connected in terms of the Hochschild cohomology, the
separation condition, irreducible contouls and orbit-graphs.

Resumo

O objetivo deste trabalho é estudar a seguinte classe de álgebras. Seja Z\
uma aljava finita, com translação e k um corpo algebricamente fechado. .A
álgebra dada pelo quociente de ÊZ\ pelo ideal gerado por suas relações de
tipo mesh é chamada de á/geóra de tipo mes/z de z\. Tal classe de álgebras
inclui as álgebras hereditárias e as de Auslander.
Tendo em mente as álgebras de Auslander, iremos estudar aqui as álgebras de
tipo mesh do ponto de vista de suas propriedades homológicas, assim como
seu tipo de repesentação, extensões por um ponto, existência de componentes
pós-projetivas.
Como resultado principal obtivemos uma caracterização das álgebras de tipo
mesh que são fortemente simplesmente conexas em termos da cohomologia
de Hochschild, condição de separação, contornos irredutíveis e gratos-órbitas.
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Introdução

O principal objetivo da teoria de representações de álgebras é estudar álgebras via
o estudo de suas categorias de módulos. Em um contexto mais geral estuda-se a
categoria dos módulos finitamente gerados à direita (ou à esquerda) sobre uma álgebra

de Artin. Tal álgebra de Artin é um anel aitiniano finitamente gerado sobre o seu

centro que é um anel artiniano comutativo. Estaremos considerando neste trabalho
um contexto mais particular que é o das álgebras de dimensão finita sobre um corpo

algebricamente fechado.

Um dos problemas clássicos na teoria de representações é descobrir qual é o
tipo de representação de uma álgebra. Este problema consiste em saber se o número
de classes de isomorfia de módulos indecomponíveis sobre a álgebra é finito ou infinito.

No estudo das álgebras de tipo de representação finito foi considerada uma
outra classe de álgebras de artin chamada álgebras de Auslander. Uma álgebra de
Auslander é uma álgebra de endomorfismos Á = onda((D:;;. iWi) onde A é uma

álgebra de tipo de representação finito e {&/l, . . . , &/a} é um conjunto completo de

representantes de classes de isomorfia de A-módulos indecomponíveis. As álgebras

de Auslander foram introduzidas primeiro em l91 e são caracterizadas pelas suas

propriedades homológicas, que são úteis, por exemplo, no desenvolvimento da teoria
de recobrimento. Estas álgebras foram a motivação do nosso principal objeto de
estudo neste trabalho: as álgebras de tipo mesh.

Uma álgebra de tipo mesh é uma álgebra de caminhos de uma aljava finita e
com translação zX sobre um corpo algebricamente fechado módulo as relações de tipo
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mesh ( para mais detalhes ver seção 2.2).

Em uma primeira parte do trabalho investigamos algumas questões a respeito

das álgebras de tipo mesh. Ao trabalharmos com estas álgebras estamos em um
contexto mais geral que o das álgebras de Auslander. Lembramos que as álgebras de

Auslander têm dimensão global no máximo 2. Esta limitação, porém, não existe para

álgebras de tipo mesh, na realidade exibimos exemplos de álgebras de tipo mesa com

dimensão global arbitrariamente grande, inclusive infinita. A seguir, tratamos de um

caso particular de álgebras de tipo mesh definida a partir da partição pós-projetiva de
uma álgebra e, neste caso particular as dimensões globais estão efetivamente limitadas

por 2. Além disso, iremos dar uma condição necessária para que estas últimas álgebras

sejam de tipo finito.

Na segunda parte do trabalho temos como enfoque principal a caracterização

das álgebras de tipo mesh fortemente simplesmente conexas que é uma classe de
álgebras simplesmente conexas. No estudo das álgebras de tipo de representação
finito, Bongartz e Gabriel j161 introduziram em 1982 o conceito das álgebras sim-

plesmente conexas e as caracterizaram pela propriedade de separação. Este conceito,

juntamente com as técnicas de recobriinento, desempenhou um importante papel no
entendimento das álgebras de tipo de representação finito (ver, por exemplo j151,

j181). Um pouco mais tarde, Assem e Skowroúski l31 estenderam a noção de álgebras
simplesmente conexas para as álgebras de tipo de representação infinito. A clas-

se de álgebras simplesmente conexas que estamos tratando de modo especial neste

trabalho que é a das álgebras fortemente simplesmente conexas foi introduzida por

Skowroiíski em 1421. Neste mesmo artigo Skowroúski as caracterizou pela proprieda-

de de separação e pelo anulamento do primeiro grupo de cohomologia de Hochschild.

Ultimamente, o estudo das álgebras fortemente simplesmente conexas tem atraído o

interesse de muitos pesquisadores ( lõl, l61, 171, 181) e alguns progressos também têm

sido feitos no caso manso ( l38j, 1431). A caracterização que obtivemos das álgebras

de tipo mesh fortemente simplesmente conexas relaciona os conceitos já mencionados

de cohomologia de Hochschild, condição de separação e outros como aljavas-órbitas,

gratos-órbitas e propriedades sobre a aljava ordinária da álgebra. Esta última pro"
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priedade foi baseada em uma formalização aditada por Assem e Liu em l71 e pode
ser verificada facilmente examinando a aljava ordinária da álgebra. Com isto, temos

um critério para reconhecer diretamete a partir de sua aljava quando uma álgebra de

tipo mesh é fortemente simplesmente conexo ou não.

Quanto ao conceito de Cohomologia de Hochschild, Happel mostrou em 1331

que uma álgebra A de tipo de representação finito é simplesmente conexo se e somente

se o primeiro grupo de cohomologia de Hochschild #'(Á) se anula (onde .A é a álgebra

de Auslandei de A). Posteriormente, Assem e Brown lõl generalizaram o resultado

de Happel, acrescentando mais algumas equivalências. Uma motivação para esta
generalização foi a de encontrar um critério para a simples conexidade de uma classe
de álgebras, sendo a maior parte delas de tipo de representação infinito, já que pouco
se sabe sobre técnicas de iecobrimento no caso dc representação infinito. Daí o
interesse em estudar problemas de descrição de álgebras de tipo de representação

infindo simplesmente conexas. Por isso também tivemos interesse em caracterizar

as álgebras de tipo mesh fortemente simplesmente pois podemos visualizar outros
exemplos de álgebras simplesmente conexas de tipo de representação infinito além das

já conhecidas álgebras inclinadas de tipos Euclidianos Í)«, É. (n ? 4, p - 6, 7,8),

as tubulares de Ringel e das álgebras inclinadas mansas fortemente simplesmente
conexas que foram caracterizadas recentemente por Assem, Liu e de la Peça l81.

Outro ponto que gostaríamos de ressaltar é que as álgebras fortemente sim-

plesmente conexas possuem componentes pós-projetivas pois satisfazem a condição de

separação. Nesta direção podemos exibir várias álgebras de tipo mesa que possuem
componentes pós-projetivas. Por outro lado, existem álgebras álgebras de tipo mesh

que não possuem componentes pós-projetivas (ver exemplos na seção 2.3) No caso

das álgebras de Auslander conjectura-se a existência de componentes pós-projetivas.

A importância de uma álgebra possuir componentes pós-projetivas está no fato de que
se um módulo X está em uma componente pós-projetiva ele tem certas propriedades

como: ele é homologicamente trivial, isto é, .Eztl\(X, X) = 0 para i > 0, EndAX = k
e sua classe de isomorfia é unicamente determinada por seus fatores de composição.
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O nosso trabalho está organizado da seguinte maneira:

Em uma primeira parte do Capítulo l apresentamos os conceitos básicos da
teoria. Depois direcionamos o estudo para um contexto mais específico com o qual es-
tamos interessados, apresentando os conceitos de cohomologia de Hochschild, álgebras

simplesmente conexas, álgebras fortemente simplesmente conexas e os resultados que
os caracterizam e que os relacionam em alguns casos.

No Capítulo 2, apresentamos as álgebras de Auslander e alguns resultados

principais envolvendo as mesmas. Logo depois, introduzimos o conceito de álgebras
de tipo mesh que é o nosso principal objeto de estudo neste trabalho. Nesta direção
discutimos propriedades que as álgebras de tipo mesh satisfazem utilizando-as como

parâmetros de comparação com as álgebras de Auslander. Ao final do Capítulo
2 analisamos um exemplo de álgebras de tipo mesh que são definidas a partir de

partições pós-projetivas.

No Capítulo 3 apresentamos os conceitos de ciclos, contornos, redutibilidade
e contratilidade muito úteis na formalização de propriedades sobre as aljavas. Enun-
ciámos e demonstramos o resutado principal e analisamos algumas consequências do

mesmo.
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Capítulo l

Conceitos e resultados preliminares

1.1 Preliminares

Em todo trabalho estaremos considerando ]\ uma k-álgebra de dimensão finita sobre

um corpo # algebricamente fechado, associativa e com identidade. Representamos

por moda a categoria cujos objetos são os A-módulos finitamente gerados à direi-
ta e cujos morfismos são os morfismos entre módulos. Vamos denotar por anda a
subcategoria de moda com um representante de cada classe de isomorfia de módulos

indecomponíveis.

Temos que todo A-módulo íinitamente gerado é soma direta finita de A-
módulos finitamente gerados indecomponíveis e tal decomposição é sempre única,

salvo isomrfismos. Sqa A = Pf' © ' - . a) Pt'' a decomposição de A em A-módulos

indecomponíveis onde Pi não é isomorfo a PJ se { :# j' Quando si = 1 para todo
i = 1, . . . , { dizemos que A é uma álgebra básica.

Na teoria de representações de álgebras o principal objetivo é estudar a cate-

goria moda. Usando o Teorema de Monta podemos restringir o estudo às categorias
de módulos sobre álgebras básicas e indecomponíveis.

Neste Capítulo daremos um apanhado dos conceitos e resultados principais
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para o entendimento deste trabalho. Como referências para as seções 1.2, 1.3, 1.4 e
1.5 citamos j131, 1201, 1221.

1.2 Aljavas

Uma aljava zX é dada por dois conjuntos Ao e At, onde os elementos de Ao são cha-
mados de vértices e os elementos de zXt são chamados de flechas e duas aplicações

s : .À: ---.} 'ho

CY F----} Z

e: Ai ---} Z\o

a }--'> y

que indicam os vértices inicial e final da flecha a : z -} y

Exemplos de aljavas

Exemplo l.l

{1,2, 3,4,5, 6} - A
{a - , a2 , P- , #:, Ó, 0 }
s(a:) = '(a,)
s(P:) = e(ai) = 2

s(P,) = '(a,) = 3

e(P-) = '(P,) = 4

.('y)

.(á) (o)

5 --l- 6 :l) ,



Exemplo 1.2

{1,2, 3,4} = Ao
{'T, 'ri , "y2, "y3} = a.i
.("y)
.('Y:) '('r;)
s("y2) = e('yl) = 3

s('y3) = e('y2) = 4

3

'V2

4

1--l--2

Exemplo 1.3

{1,2,3,4,5} = Ao
'Eal, a2, a3, a4} = Z\l
.(a,)
s(a:) = 2

s(a;)
.(«-) - '(«:) - '(«,)
e(a-) = 5

4

Um grato Ã. é uma aljava sem orientações, isto é, onde as flechas são substi-
tuídas por arestas.

Um caminho 'y na aljava z\ é definido da seguinte forma: ' = an . - ' al onde

para cada l$ i$ n-- 1, e(ai) = s(ai+i). O número de flechas neste caminho 'y(- n)
é o comprimento de 7 e será denotado por /("y). Um caminho de comprimento

zero (ou um caminho trivial) é um caminho sem flechas associado a um vértice
a C zXo e que denotamos por e. No exemplo 1.1 acima temos seis caminhos triviais

ei, e2, e3, e4, e5, eõ, um para cada vertice.

Dado um caminho ' = a« . . . cli denotamos por s('y) = s(ai) o vértice inicial

de ' e por e('y) = e(a.) o vértice final de '. No caso em que ,y não é um caminho
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trivial e s('y) = e('y) dizemos (lue ' é um circuito orientado. Quando /("r) - l e

s("y) = e('r) dizemos que ,y é um laço. Uma aljava dirigida é uma aljava que não
possui circuitos orientados. No exemplo 1.2 aparece o circuito orientado "ya'y2'yi e no

exemplo 1.1, 0 é um laço. Nos exemplos acima apenas a aljava do exemplo 1.3 é
uma aljava dirigida. Um passeio entre os vértices a e b é dado por uma sequência de

fiech-s a:,... , a. onde « C {s(ai),e(ai)}, b C {s(':«),e(a«)} ' p'r; l$ i $ " -- 1,

a{ e ai+i têm um vértice em comum

Uma aljava zX é dita conexa quando dados quaisquer dois vértices z e g em
Z\o, existe algum passeio entre eles. Nos exemplos 1.2 e 1.3 as aljavas são conexas

enquanto que no exemplo 1.1 a aljava não é conexo.

Um. s«baljava d, alj«' A =(Ao, z\:,s, e) é um' alja- Z\' =(AI,, AÍ, s', e')
onde ZXb C zXo, AI C Ai e as restrições de s e e a A{ são iguais respectivamente a s'
e e'. Uma subaljava A' de Z\ é dita plena se para cada flecha a : a -+ b C a.i com
vértices a, b C AÍ) então a C ,ai .

Uma aljava de tipo árvore é uma aljava que não possui subaljava do tiPO An
l 8 ... e n n+l=lcomn22.Dosexemplosanteriores
apenas o exemplo 1.3 é um exemplo de aljava de tipo árvore.

Uma aljava zX é dita com translação quando

8 zX for localmente finita (isto é, cada vértice de z\o é o vértice inicial e final de

apenas um número finito de flechas);

e Z\ não tiver laços l

e Existir uma aplicação bijetora : 'Ào ''-> zXo onde z\o e Âo são subcon-z p----> 'rz

juntos de z\o, tal que se # C Ao então para todo y C Ao, o número de flechas

de g/ para z é igual ao número de flechas de r= para y

Observamos que em particular nós temos a propriedade #' = (rz)+, onde =' = {y C

A./] uma flecha y -> z} e (rz)+ = {y C zXo/] uma flecha r= -} y}. Esta proprieda-
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de também é suficiente no caso em que não existem flechas múltiplas na aljava -X.

Vamos denotar l-oz como sendo o próprio #.

Um vértice # C Ao \ a.o será chamado de vértice projetivo e neste caso denotamos
r(a) = 0.

Um vértice 3 C Z\o \ Ao será denominado vértice injetivo e neste caso denotamos

r-:(z) = 0.

Dada uma aljava com translação Z\ = (Ao, z\t, r), uma semitranslação de

zX édadapor umaaplicação bijetora : zXi ,l onde Z\i eAi são sub-
a F---> o'lcv J

conjuntos de .Ài, tal que se a flecha a : 3/ --} = está em At então # é um vértice não

projetivo, tal que o(a) : rz -} y.

No caso em que z\ não possui flechas múltiplas, existe uma única semitranslação.

Quando temos flechas múltiplas observamos que podemos ter em geral mais de uma
maneira de definir a semitranslação. h/las, sem perda de generalidade, podemos fixar
uma delas.

Um vértice # C .Ao será chamado de fonte em .Ã quando # for um conjunto
vazio em ,X.

Um vértice # € Z\o será chamado de poço em A quando z+ for um conjunto x:azia
em Z\.

1.3 Gratos-órbitas

Soam zX uma aljava ânita (isto é, os conjuntos Ao e At são finitos), dirigida. com
translação e z C Ac,. A r-órbita de = é o conjunto o(n) consistindo de todos r"(z)
definidos, com n C Z. Observe que para cada z C zXo, a sua r-órbita o(a) possui
um único vértice projetivo p, e um único vértice injetivo i,. De fato, como a aljava

zX é finita e dirigida devem existir ni > 0 e n2 < 0 tais que r"'z = r"'z = 0 mas

r"''ia # 0 e T"2+lz # 0. Obviamente, T"i'lz é vértice projetivo e r"'+i é vértice
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injetivo. Eles são únicos pois r é bijetora.

Definição 1.4. Sda Z\ dirgída e ./írzifa. .4 aÜaua-órbita O(z\) de z\ é de$nida

'Z« s.g«á«'. m-e{«; « «é,face de O(A) sã' " '-Ó,bit« .(") 'í" "é'time; " C A, '
existe uma fecha o(.ac) -+ o(y) se e somente se existir uma Pecha T "p, = u '+ pu -

", p«. «/g«m m 2 0 .«, A . . «.íme« de ./Z«Á« d' o(') --> '(y) 'm O(A) é {g-/
üo número de .Rochas de u --} u em &. Estamos denotando por p= e pu os únicos

vértices projetiuos nü T-órbita de = e na r-órbita de y respectivamente.

O conceito acima de aljava-órbita tem sido bastante útil no estudo das com-

ponentes conexas da aljava de Auslander-Reiten (ver seção 1.6)-

Como estaremos também trabalhando com subaljavas de aljavas com trans-

lação, precisaremos introduzir aqui um outro conceito, o de grato-órbita, que nos será

mais útil para os resultados procurados.

Definição 1.5. Sda zX' Ç zX alma suóaOa«a de A. De#«amos o gra/o-ó,'pita O(A')
d. z\' 'Z" ..g«i«'. «.««eí«; « «é«fi«; d' C)(A') ;ã' " '-Ó«ÓÍt« o(') 'm Z\' 'Í"
«é,l,"s « .m al, . e,êste «m. ««.l« .(#) '(g) '"t" '(") ' '(y) 'm O(A') ''

e:cistir Jtecha entre algum vértice tt representante de o(.=c'j e algum vértice u represen'

[arzte de o(y) em Z\' e o ntímero de arestas entre o(z) e o(y) é água/ ao rztímero de
.Rochas entre u e u.

Consideremos uma aljava zX dirigida, finita, com translação e sua aljava-órbita

O(a.). Observe (lue o grato subjacente de (2(z\) coincide com o grafuórbita O(z\)-

Afirmamos que se 6.' é uma subaljava de zl, então õ(zX') é subgrafo de O(z\)-

De fato, se o(z) é um vértice em é)(z\') então existe n € Z \ {0} tal que I'"z € Z\Í. e
portanto r"a C Ao. Desta forma o(z) é um vértice de (2(Z\)

Agora, se a aresta o(a) o(y) está em Õ(A'), então existe uma ítecha de um
vértice em o(z) para um vértice em o(y) ou vice-versa em Z\'. Observamos (lue esta
flecha também está em A. Em ambos os casos se existir uma flecha r'z --} I'-'y de

um vértice em o(z) para um vértice em o(y) ou se existir uma flecha I'-''y -} I''' z em

A', concluímos q«e a .resta o(a) '(y) está 'm O(A).

6



Exemplo 1.6. Consideremos a seguinte aljava dirigida com translação

A Z3 Z8

a2 37

Z5

onde zl = 1-:rõ) z2 = rz7, 3 = rzs

7

Queremos construir a aljava-órbita de A

.(«-) - {«:,«.}

.(«,) - {«:,«,}

.(-;) - {«,,«.}
o(«-) = {«-}, o(«;) = {«;}.

0(z\) .(«;)

.(«,)

.(,-) ; .(«-)

.(«;)

Observamos que O(z\) é uma aljava de tipo árvore



Finalmente, o grafoórbita de Z\ é o seguinte grifo:

õ(A) : '(,:)

.(«,)

.(«-) .(,.)

.(-;)

1.4 Algebras de caminhos

Sejam k um corpo e A ' (Ao, Ai, s, e) uma aliava finita. Vamos definir a álgebra
de caminhos kz\ a partir de É e A.

Seja inicialmente o conjunto B formado por todos os caminhos de a., incluindo os
caminhos triviais. Consideramos agora kA o k-espaço vetorial com base B. Esta base

é chamada base usual de Az\. Para que AA seja uma álgebra temos que definir uma

multiplicação nos elementos da base Z?. Dados dois caminhos de zX, 'i = a« . . . ai e

'y2 " Pm . . . PI definimos:

Í a....a-P....P: se.(P«)='(a-)
"h"y2 :: S .

1 0 caso contrâno

Define-se então em hzX uma estrutura de k-álgebra estendendo por linearidade a

multiplicação acima a todos os seus elementos.

Seja Ja o ideal de hz\ gerado por todas as flechas de A. Um ideal / é admissível se
existir um n > 0 tal q«e (Ja)" C / C (Ja)'
Observamos que se A é uma aljava finita e sem circuitos orientados, então todo ideal

de AzX contido em (Jay é admissível.

'Teorema 1.7. (Gabriel [28]) Seja À- vma átgebra indecomponíue!, básica e de di-

mensão .Brita sobre um corpo algebricamente .fechado k. Então existe uma aljaua
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aA. cone=a e Única saldo {somor$smos e zm homomor$smo sobrejetor de álgebras

$ : k6.A. ---} A. ta! q'üe ker$ é um ideal admissível de kA.

Dada uma álgebra A básica, indecomponível e de dimensão finita, descreve-

remos a seguir como construir a sua aljava associada. Seja {ei, . . . , e«} um sistema

completo de idempotentes ortogonais primitivos de i\, numa ordem dada. (Tal sis-
tema existe pois A é de dimensão finita sobre Ê). Eles permitem decompor A como
soma de A-módulos indecomponíveis Pi ©' ' -©Pn. Como A é básica, P. não é isomorfo

a PJ, para { # j. A aljava ordinária ou aljava associada a A, AA é definida como
tendo n vértices {ei, . . . , e«}. O número de flechas que começam em e{ e terminam

em ej será por definição

':m*'.(JISl\)'..
Uma relação de um vértice # para um vértice g é uma combinação linear

0 = }1:Z;i Àjuj onde, para cada l $ .j $ m, Àj é um escalar não nulo e wj um
caminho de comprimento pelo menos dois de z pala y A relação é chamada uma

relação zero quando m = 1 e uma relação de comutatividade quando m = 2 e

Ài := 1 e X2 = --1.

Um conjunto f) contido em um ideal admissível / é um sistema de relações de / se p

é um conjunto gerador de / e todo elemento de p é uma relação. E claro que todo
ideal admissível / possui um sistema de relações.

Uma aljava com relações (A,p) é dada por uma aljava a. e um sistema
de relações p de um ideal admissível / de kz\. A álgebra de caminhos dada por
uma aljava com relações (z\,p) é, por definição a álgebra &â. Então, para toda
álgebra básica A temos o isomorfism0 7\ = , . Neste caso Êêz' é denominada uma

apresentação de A. Podemos reescrever o Teorema anterior da seguinte maneira:

Teorema 1.8. Toda álgebra de dimensão limita sobre um corpo algebricamente fe-

chado k, básica e indecomponíuel, é uma álgebra de caminhos dada por uma aljat;a
com relações
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Exemplo 1.9. Seja A uma É-álgebra dada pela aljava

A

q

com /3tat = /3aa2 e 77/3i = 0.

Então a álgebra i\ = !t onde a. é a aljava acima e / é o ideal de #A gerado pelas
relações /3.ai -- /32aa e 77/3i.

Recordemos que uma álgebra A é hereditária se todo submódulo de um
módulo projetivo é também um módulo projetivo. O próximo resultado caracteriza

as álgebras com relações correspondentes às álgebias hereditárias.

Teorema 1.10. t/míz á/geóra A = !f tí Aered íár a se e só se / = 0 e A á dirigida.

Uma álgebra A = ÊÊ é denominada triangular se a sua aljava ordinária zX é

dirigida.

Obser-.'amos que uma álgebra A = &Ê pode equivalentemente ser considerada

como uma k-categoria cuja classe de objetos é o conjunto Ao, e o conjunto de mor-

fismos de z para y é o espaço vetorial Az\(c,y) de todas as combinações lineares cle
caminhos em A de :r pala g módulo o subspaço /(z,y) = / n hA(a,y). (Para mais

detalhes ver j161).

1.5 Módulos e representações de álgebras

Já vimos como as álgebras podem ser descritas em termos de aljavas com relações.

Agora, queremos visualizar as representações de uma álgebra, quer dizer, os seus
módulos através das representações da correspondente aljava com relações.
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Seja (A,p) uma aljava com relações. Uma repr'sentação de zX é dada por
V = ((U){Ca., (/a)«CA.) onde para cada á C Ao, U é um espaço vetorial de dimensão

finita sobre k e para cada a C Z\i, /a é uma transformação linear. Dado um caminho
não trivial 'y = a. . . . a: de i a .j podemos definir V('y) como sendo a transformação

linear de U a }'3 dada pela composta /a. ' '/'.. Podemos estender esta definição
para uma combinação linear de caminhos por linearidade.

Definição l.ll. «J l){"m« q«e « «p«'ent«çã. \'' s«tás/a; «m« «/«ção « s. V(') -

0 e que satisfaz o sistema de relações de p se satis$zer cada relação r de p.

b) Uma representação de (.&., p) é üma representação de À. que satisfaz as relações p.

Dadas duas repr""''ções }'' =((U){Ca.,(/a)-CZ,) e I't'' -((T'r-)ica.,(g.).ca- )

um morfismo é : y --> TV é dado por uma família de transformações lineares

Ó = (Ói){czi. tal que para cada flecha a : í --} .j o seguinte diagrama comuta:

U
ó.l © ló.
w. .. - }y.

\s\a ê, +iJ. = g.$i.
A composição dos morfismos é definida naturalmente coordenada a coordenada. Com

isto. temos definida uma categoria chamada a categoria das representações de

(A, p) e a denotaremos por mod(A, p) Considere agora A uma k-álgebra de dimensão
finita sobre um corpo algebricamente fechado k, indecomponível e básica. Sabemos

do Teorema 1.5 que i\ é uma álgebra de caminhos dada por uma aljava com relações

(a., P), isto é /\ = ka onde p é o sistema de relações do ideal admissível /

Te...«, 1.12. CJo«, as «ot«çõe. «cÍm« «.od(A,p) ' m'dA sã' 'q«{ua/e"te' co":'
k-categorias.

Para mais detalhes a respeito desta seção recomendamos ver 1221 e 1201
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1.6 Sequências e aljavas de Auslander-Reiten

Iremos nesta seção descrever resultados que surgiram nos anos 70 e que influenciaram
definitivamente o rumo da teoria desde então. M. Auslander e 1. Reiten introduzi-

ram a noção de sequências quase cândidas (anualmente chamadas de sequências de

Auslander-Reiten) .

Apresentaremos aqui as definições básicas e alguns resultados importantes.
Pala uma leitura mais detalhada ver jlll, j131, 1221 e 1401.

Definição 1.13. Uma seqHêncja exala cürla de /\-módu/os que não cinde

o - N --:L- E ----L- M - 0

á tina sequência de ÁusZande7'-Reiten se;

i) os seus extremos N e M são indecomponí"eis;
ii,) para todo mor$smo h : X -+ M. X ç: moda., qwe r\ão sejct zm epimor$smo qKe
cinde (isto é, qze não tenha secção), existe L : X -} E tat que gh = h;

li') para todo h : N -+ X, X c moda., que não seja ILm monomor$smo que cinde

(isto é, q«.e não teltt-a retração), «isto hf = h.

Observamos que as condições ii) e ii') são equivalentes.

Veremos a seguir em que casos existem sequências de Auslander-Reiten e que

nestes casos ela é única, salvo isomorfismos.

Teorema 1.14. rEzíslência e UlzácÍdadeJ; Se.jam A tema á/geóra e &/ zzm A-módK/o

indecomponíuet.

1. Se M não .for projetiuo então existe e é lírtãca, saldo {somorPsmos, a sequência
de .4ws/arder-Reifen Zero na zdo em ]M ; 0 --} JV -+ E -+ À/ --> 0.

2. Se M não jor injetiuo então e=ciste e é Única, saldo isomor$smos, a sequência
de ,4us/arder-Re ]en começando em iM ; 0 --} ]V -.> E -+ N --} 0
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Vamos estudar os morfismos que compõem as sequências de Auslander-Reiten

a partir da propriedade de levantamento ii).

Definição 1.15. Sda M t m módtz/o rzdecomponúe/.

/ Um morSsmo g : E -+ M é lm poço em À/l se:
(i) g não fo« um epimo«esmo qze cinde (isto é, g não te« secção).
(ü) para todo h : E -+ E tat qze gh = g, h é um automor$smo.

(ii,i) para todo h : X -+ M qze não seja, um epimot$smo que cinde, existe

h' : X -.> E tal qKe gh' - h.

2. Um morSsmo f : NI -.+ E é uma fon,te em b/l se:

(i) f «»ão fo« «-« monomor$;«. que cine,e (isto é, f «ão tem «t«ção).
(ii) para todo h : E -+ E tal qze hf = J, h é um üutomor$smo.

(iii) para, todo h l M -+ X que não seja um monomor$smo qae cinde, existe

h' : E -+ E tat qüe h' f -. h

Proposição 1.16. Sda 0 E ---=g--- JV/ ----,- 0 tina sequência de .4üs/arder
Rei.ten. Então

(a] j é uma fonte e qlalq\ter extra jorre em N é isomorfa a f

(bÕ g é 'üm poço e qüatquer ouro poço em NI é isomorlo a g

Quando o módulo for projetivo ou injetivo, vejamos na seguinte Proposição o

que ocorre com os morfismos fonte e poço

Proposição 1.17. /. Se P é um pr(Üefiuo {rzdecomporzúe/ rzão símp/es então a

inclusão i: radP --} P é um poço e todo outro poço em P é isomorlo a i.

2. Se l é um injetiuo indecomponíuet não simples então a projeção natural

l -+ -;!;i é lma fonte e 4,oda ostra fonte em l é isomorfa Q 'r.

Veremos que os morfismos das sequências de Auslander-Reiten possuem certas

propriedades de irredutibilidade.
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Definição 1.18. Um morPsmo qtze nâo cinde / C Nona(X, y) com X, y em medi\

é ir'mdut'íuet se para cada decomposição j oü g é um epimor$smo que cinde
ou h é um monomor$smo que cinde.

Observamos que se / : X -..> y é irredutível então / é um epimorfismo ou

um monomorfismo. Relacionaremos a seguir os morfismos irredutíveis com fontes e

poços

Proposição 1.19. Seja À/ um A-módu/o {ndecomponz'ue/.

(.a) t;m morPsmo h : M -+ X é irredutível se e só se existe h'

l.h,h' ) é uma .fonte em M

(b) Um mor$smo /z : X --> JW á rredulz'ue/ se e só se existe A'

(à, h') é ««. poç. .m M

M --} X' tal que

X' -+ M tal qlte

Vamos definir os subgrupos rad"(X, y) de Homo(X, y) para X e y em inda
e n > 1. Isto é feito indutivamente como segue

(i) Para n = 1 rad:(X,y) = rad(X, y) é o subgrupo dos morfismos de X em y que
não andem.

(ii) Suponhamos que rabi(X,y) está definido para l $ i $ n, então / está em

rad"(X, Z) se e só se pode escrever-se como soma de morfismos da forma gA com
h C rad"(.X, Z) e g C r«d""(Z,y) para algum Z em inda, e com "' e "" menores

que n mas satisfazendo n' + n" Z n.

(iii) rad'(X, y) se define como a intersecção dos rad"(X, y), " C N-

Proposição 1.20. Seja / : y -} X tlm morPsmo erzfre módu/os em inda qtze rzão

sda um {somorfsmo. Erzfão / = )ll:ai + P, onde cada ai : y --} X é lama com-

posta Brita de morPsmos irredutíveis entre módulos indecomponÍueis e l3 está em
««d' (y. x) .

Iremos a seguir associar a uma dada álgebra A uma aljava I'A onde os vértices

e as flechas representarão respectivamente os A-módulos indecomponíveis e os mor-
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sismos irredutíveis entre eles. Tal aljava I'A é chamada de aljava de Auslander-
Reiten de /\ e foi formalizada por C.M. Ringel. Ver, por exemplo, 1401.

Seja M um i\-módulo indecomponível. Quando M não é projetivo sabemos

que existe uma sequência de Auslander-Reiten terminando em JM:

Q- N- E- M-O

Lembramos que o A-módulo N é indecomponível e N = D7'ril/ que é o dual da

transposta de JM definido em j101. Devido à unicidade da sequência de Auslander-
Reiten temos que DTTM é único a menos de isomorfismos. O módulo D7'riM é dito
o transladado de Auslander-Reiten de M.

Por outro lado, se ik/ não for injetivo então existe uma única sequência de
Auslander-Reiten começando em i\4:

0 -A/ -E -N -0

e N é um A-módulo indecomponível e N = TrDM e será dito o transladado inverso
de Auslander-Reiten de zl/

Definição 1.21. Sda A tina á/geóra. .4 aÜaoa de .Auslander-Reáten de A á a

[lljaua de$nida como segue:

1. 0s vértices estão em correspondência biuníooca com as classes de isomor$smos

dos A.-módulos indecomponíueis, isto é, para cada ãndecomponíuel M associamos

um uérfÍce IWI e os uérlÍces IA/l e IW'l são os mesmos se e só se ]M = M'

Q O n:íme« d. ./7«A« de IWI -.> IW'l é d«do por dámk/«(M, M'), ond'

Irr(M, M') =
radl.M , M' )

i;ini R x l\
,«d:(M, M')

é o comi\Luto dos mor$smos irredltíueis de NI em M'

Algumas propriedades da aljava I'A
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1. A aljava I'A não tem laços

2. 1'A é uma aljava localmente finita

3. Dado À4' C ind/\ não projetivo então o número de flechas que saem de IDtrJWI

é igual ao número de flechas que chegam em IJ}/l.

Observamos que a aljava de Auslander-Reiten I'A é uma aljava com translação

pois é localmente finita, não tem laços e a aplicação r bijetora é dada por DTrM que
é o transladado de Auslander-Reiten como definido acima.

Proposição 1.22. Sqa /\ ilha á/geóra ndecomponz'ue/ de lira de /epreserzfção ./imita

Então a atjaua de AusEander-Reiten de À é cone=a.

Quando a aljava de Auslander-Reiten I'A não possui circuitos orientados dize-

mos que a álgebra A é de representação direta.

Observamos que para toda subaljava zX finita, dirigida da aljava de Auslander-

Reiten I'A de uma álgebra ]\ podemos definir a aljava-órbita O(A) e seu respectivo

grafeóibita O(z\) definidos na seção 1.2.

Uma álgebia ]\ é dita de tipo de representação finito ou de representação
finita se o número de classes de isomorfia de A-módulos indecomponíveis é finito.

Caso contrário, é dita de tipo de representação infinito ou de representação
infinita.

1.7 Componentes pós-projetivas

Seja A uma k-álgebra de dimensão finita. Seja I'A a aljava de Auslander-Reiten de
A

Definição 1.23. Uma comporzenfe coneza T' de I'A á c/camada tema con7zponente

pós-p'r'ojetiua quando 'P não contiver circuitos orientados e cada X C 'P J'or da
.forma (TTD)'P para algum r C N e P um A.-módulo projetiuo {ndecomponíue!.
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Um dos fatos importantes de um módulo X estar em uma componente pós-
projetiva é que X é homologicamente trivial, isto é, E#t)\(X,X) = 0 para i > 0,
E zdAX = k e sua classe de isomorâsmo é unicamente determinada por seus falares

de composição.

Muitas classes de álgebras tem componentes pós-projetivas, como as álgebras

hereditárias ( 1291, 1401) e as álgebras inclinadas ( 1441), álgebras satisfazendo a con-

dição de separação ( jlSI, j171) e as álgebras quase inclinadas ( 1231).

Em 1261, Drãxler e de la Peão deram um procedimento algorítmico para

decidir a existência de componentes pós-projetivas. Antes de enuncia-lo precisaiemos

de alguns conceitos ainda não apresentados neste trabalho.

Dada uma aljava finita e dirigida, A, definimos a subaljava zX' de zX como a
aljava obtida quando retiramos todos os vértices y de A tal que exista caminho de z

para y (incluindo o caminho trivial de z em #).
Definiremos agora os módulos dirigidos que têm sido importantes na teoria de repõe'

sensações de álgebra pois componentes pós-projetivas e componentes pré- injetivas

em geral e componentes conexas de álgebras inclinadas consistem inteiramente de
módulos dirigidos. Para módulos indecomponíveis temos a seguinte definição:

Definição 1.24. Um módu/o álzdecomporzz'ue/ ik/ de mod/\ á càrzmado m(iduZo di-
v.igãdo se ete pertencer a llm ciclo A'l -+ M\ -+ Mz -} . . . --} M« -} MI de não

isomot$smos não netos ir\decomponíueis d,e moda..

Happel e Ringel mostram que um módulo indecomponível A4 ser dirigido no

sentido acima é equivalente a não existir um módulo não projetivo indecomponível
W tal que existem caminhos de X para T'V e de W para X. Com esta caracterização

eles estenderam a definição de módulos dirigidos indecomponíveis para módulos ar-

bitrários (não necessariamente indecomponíveis), vejamos abaixo.

Definição 1.25. /3q: Um módu/o À/ será chamado módulo di7€gído qlzando não

existirem comandos diremos indecomponíueis Mlt , Mz de M, e um módulo não projetiuo
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índecomponúe/ IV ta/ que e=ísíem am caminho de iMi para rW e um camánAo de I'V
para ]\42

Teorema 1.26. ( [26]): Seja A. -- 11} uma k-álgebra de dimensão Brita taí que &.

é dirigida. Então FA. tem uma componente pós-projetiua se e somente se para cada
vértice = C Ao uma das seguintes propriedades é satisfeita:

(lx) «i'f' «"':« "mp.".«Z. pó;-p,d'lÍ" 7' d. F«, ÍA' &f-) [.' q«. « ««,««'"

do radar(]\) não estão em p';

(2x) o cona\Luto de predecessores de cadct somando do radP,ÇN] em moda., é fiT\it,o

e jorra.ado por módulos dirigidos. Mais ainda, se z é um poço, então radPI..l.=)
é dirigido em moer.., .

1.8 Extensão por um ponto de álgebras

Seja B uma álgebra e M um B-módulo. A extensão por um ponto de B por M
é por definição a k-álgebra de dimensão finita:

l&/l

com as operações usuais de matrizes.

Um módulo em -el&/l é identificado com a tripla (X, U, ç') onde X € modo e
U C m.dk e p : U ---} #om(M, X) é «m morfismo A-li«ar. Temos:

onde X2.iU é definida por # : X2®kA/ ---.> Xi, mas como #omt(X2, Nona(XZ, XI)) =

#omB(X2 (9k .V, Xi) usamos então g que é adjunta de P.

Da definição da extensão por um ponto nós vemos que uma condição necessária

para uma álgebra A ser da forma -elWI para alguma álgebra B e um B-módulo iV é

x:
x,

B 0
M k

XiB+X2M'
X2A
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que exista um A-módulo simples injetivo.
Por outro lado, suponhamos que uma álgebra A admita um módulo injetivo simples

S. Seja P(S) uma cobertura projetiva de S e sda e C A um idempotente tal (lue
P(S) = e/\. Seja Z? = :?tç (onde < e > denota o ideal bilateral em /\ gerado pelo

idempotente e seja M = radP(S). Então À/ é um B-módulo e não é difícil verificar

que A = al&/l. Vejamos o seguinte exemplo:

Exemplo 1.27. Consideremos a álgebra A = Zf

2

onde p é gerado por amai.

Clamo /õ é um A-módulo injetivo simples, temos &/ = radPõ e B = A onde

z\' : l

3 --!!- 4 --!Z- 5

e p é gerado por cr2ai. Então podemos ver a álgebra A como ]\ = BIÀ/l

9

Existe um conceito dual chamado coezfensão por llm ponto. Denotamos À/*

o k-dual de À4. Então a coca;tensão por m ponto IWIB de B por iV é por definição

a k-álgebra de dimensão finita:

B M*

o k

com as operações usuais de matrizes
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1.9 Cohomologia de Hochschild

Para um bimódulo finitamente gerado X, os grupos de Cohomologia de Hochschild

Hi(A,X), i > 0 foram introduzidos em 1351. Os grupos de Cohomologia de Hochs-
child com dimensão baixa, i$ 2 possuem uma interpretação bastante concreta de

estruturas de álgebras clássicas tais como derivações e extensões. Estes grupos têm

representado um importante papel na teoria de representações de álgebras: #t(A)
está relacionado com as propriedades de separação dos vértices da aljava de A (ver

l21, 132j, 1421); o anulamento de H2(A) está relacionado com a existência de bases
multiplicativos para A ( IS71 ).

Sejam h um corpo algebricamente fechado e A uma A-álgebra de dimensão

finita conexo e básica. Seja .K um /\-bimódulo que é de dimensão finita sobre k. Nós

definimos o complexo de Hochschild C'' como segue:

C': = 0, d' = 0 para i < 0, C' = X, O; = Nona;(A®',X) para { > 0(A®' - A®k...®A;A
ond. A aparece í vezes), d" : X -+ Homo(/\,X) com (do#)(a) = a" -- :"a p'r' " C X

e a C A, dí : Ci --} C'i+i com

(d:./')(a- ® - - ® «;+:) = «-./(«2 ® ® ';+-)+

ty/(«- ® ® "j"j+- ® ' ' ' ® «.--:)+

+(--iy''':/(«- ® ' ' ® ..)«;a-

para / C C'{ e ai, . . . ,ai+i C A.

Nós definimos Hi(A,.V) = Hí(C'') = i:lli$ como o á'ésimo grupo de coho-

mologia de A com coeÊcientes no bimódulo X. Nosso interesse em particular é o
caso em que X é igual a álgebra A vista como bimódulo sobre si mesma. Neste caso

denotamos Hi(A, A) simplesmente por H'(A)

Vamos estudar os grupos de Cohomologia de dimensão baixa.

H'(A,X) = X" = {a € X /az = ra Va C A}. Observamos que H'(A) coincide com

o centro de A
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Definição 1.28. (1) Uma deduação de A em X á wm mor#smo á C Homo(J\,X)
;«tís/a««d. « p«p,{ed«d' 8(.Z,) = «õ(b)+õ(«)b p«« f.do. «, b C A. O É-e;p«ç'
d« de,{«çõ« d. A .«. X é d.-l.do PO, O«(A,X).

(2) [/ma deduação interna á um mor$smo .5, : A --> X país qtze .5,(a) = a= -- za
com = C X. O subspaço das derivações internas de À. em X é denotado por

0«'(A,X).

Temos então da definição (ver j3SI) que

#'(A,X) Oe«(A, X)
0«'(A,X)

Além da descrição acima temos uma descrição mais fácil de ser usada que foi

obtida por Happel em 1321.

Seja {el, . . . , e.l} um sistema completo de idempotentes ortogonais primitivos de A.

Seja Z)er"(A) = {õ C Der(A)/á(ei) = 0 para l $ i $ n} o subspaço das derivações

normalizadas. Por Z)er"''(A) nós denotamos o subspaço Z)er"(A) n l)er'(A). Então

n'(A) D er" l.A.)

Der" ,o (.A.)

Pala h-álgebras hereditárias de dimensão finita, Happel provou em 1321

Proposição 1.29. Sda zX wma a aua ./ináfa e d rígida. Então H:(AA) = 0 se e
somettte se ü. é uma aljaua de tipo árvore.

Para A = 4:# com A aljava finita e dirigida segue de 1321 que se A é de re-
presentação direta então #f(A) = 0 para { 2 2. Nas próximas seções veremos que

para uma álgebra A de representação direta e simplesmente conexo, o seu primeiro

grupo de Cohomologia de Hochschild se anula ( 1321) e alguns cálculos dos grupos de

Cohomologia de Hochschild para as álgebras de Auslander ( 1331).
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1.10 Algebras simplesmente conexas

Sej. (.&, /) «ma .ljava conex; e com relações. Um; relação p = EZ:. Àj«,j C /(", y)
é dita ser minimal se m ? 2 e para todo subconjunto próprio não vazio J de

{l,. . . ,m}, )l:j.J Àj«,j gl /. Denotamos por m(/) o conjunto das relações mini-
mais do ideal /

No conjunto dos passeios em A nós definimos a relação de homotopia ', (ver

1361) como a menor relação de equivalência satisfazendo as seguintes condições:

(a) aa': «' w, -.. /3-'P para cada flecha a C At com poço = e cada flecha P C Z\i

com fonte = onde to. é o caminho trivial de z para z.

(b) u «' u para quaisquer dois caminhos u, u com mesma fonte e mesmo poço e tal

que exista }l:=;. Àjlj c m(/) com z' - 7i, z' - 'yj para alguns {,.j.

(c) A relação u -.. u implica wtl '"- tou e ttp -- up sempre que isto fizer sentido.

Obviamente a composição de passeios induz um produto de classes de homotopia: se

ü denota a classe de homotopia de um passeio to, então o produto tZÜ está definido

sempre que uu está definido, e nós temos t2ü = tz'u. Em particular, para cada zo C Ao,

a composição está em todo lugar definida no conjunto nl(zX, /,zo) das classes de
homotopia dos passeios de zo para zo. Então 7ri(z\,/,zo) é um grupo; o grupo
fundamental de(A, /) em ao. Como Z\ é uma aljava conexo, para quaisquer dois z, y C

Z\o, os grupos nl(A, /, z) e al(A, /, y) são obviamente isomorfos. Nós denotamos por

ni(zX, /) o grupo ai(Z\, /, z) em um vértice fixado r de zX e o chamamos de grupo
fundamental de (zX, /).

Definição 1.30. /3/ ZI/ma á/febra !ríangu/ar A á c/camada simplesmente canela
se, para toda apresentação À- N de A., o grupo fundamentar vt(.6.,i) é ttioial.

Para uma álgebra A de tipo de representação finito, uma estratégia conhecida
para descrever a categoria moda é usar técnicas de recobrimento porque sabemos que
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podemos levantar os módulos de moda a módulos indecomponíveis de uma álgebra
simplesmente conexo (ver j181). E assim deduzimos o problema pois vamos estudar

uma álgebra simplesmente conexo de tipo de representação finito que é uma classe
de álgebra bem conhecida.

Segue de j181 c 1361 que a definição 1.30 coincide com a definição introduzida

em j161 para álgebras de tipo de representação finito.

Teorema 1.31. Uma á/geóra triangu/ar A é sámp/esmenfe coneaa se e somente se
não «omite nenhum «cobrimento de G«tais p«óp«i..(Ve« 14tl).

Teorema 1.32. [leJ Uma k-álgebra de dimensão $nita básica, colie=a de tipo de
representação anito é simplesmente canela se e somente se sua aljaua de Attslander-

Reiten não possui circuito orientado e seu grato-ó-rbita é uma árvore orientada.

Em j151(ver também j141) foi introduzida a condição de separação que
definiremos a seguir:

Seja A = q uma álgebra triangular. Denominamos um vértice z de A de separante
se o radical de P=(/\) é uma soma direta de módulos indecomponíveis não isomorfos

dois a dois cujos suportes estão contidos em diferentes componentes conexas da su-

baljava zX' de Z\. Se todos os vértices de zX forem separantes, diremos que A tem a
condição de separação.

Em jlSI, foi obtido o seguinte critério para álgebras de tipo de representação finito
que decide em termos da aljava ordinária com relações de ]\ quando a álgebra A é

simplesmente conexo ou não:

Teorema 1.33. /\ é simp/esmente coneza se e somente se safio/az a condição de

separação.
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Exemplo 1.34.. Considere a álgebra A onde

A

6

com / ::< /miai -- /32a2)'y/32 >

Observamos que /\ é uma álgebra de tipo de representação finito. Portanto, como
todos os vértices de zX são separantes, podemos afirmar pelo teorema acima que A é

simplesmente conexo.

Em l32j, Happel mostrou que para uma álgebra A de tipo de representação
finito temos:

Teorema 1.35. Sela /\ de representação direta. .Então A é simp/esnzerzte coneza se

' .om.«le s. #:(/\) = 0.

Outros resultados foram obtidos para álgebras simplesmente conexas de tipo

de representação finito em jlõl e j181 por exemplo. Pouco se sabe sobre técnicas de
recobrimento para álgebras de tipo de representação infinito, mas algumas álgebras

simplesmente conexo de tipo de representação infinito têm sido descritas (ver l51, 141,

j2SI, 1381). Alguns exemplos de álgebias simplesmente conexas de tipo de represen-

tação infinito são as álgebras inclinadas de tipo de representação infinito de tipos
Euclidianos D«, E. (n ? 4, P = 6, 7, 8) e as álgebras tubulares de Ringel.

E interessante calcularmos as cohomologias de Hochschild de álgebras sim-

plesmente conexas, e investigar a relação existente entre o anulamento de #:(A) e o

fato de i\ ser simplesmente conexo. (Olhar 1321).

Em 1421 temos o seguinte resultado:
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Proposição 1.36. Toda á/geóra tr angu/ar ralis/acendo a condição de separação é
simplesmente cone:ca.

Definição 1.37. Uma á/geóra \ á dita /ortemente simplesmente coneza se

toda sabcatego ia plena canDeIa de A. for simplesmente cone:ca.

Obviamente temos que se A é fortemente simplesmente conexo então A é

simplesmente conexa.

Observamos que toda álgebra cuja aljava ordinária é do tipo árvore é fortemente
simplesmente conexo.

Para o caso em que A é de representação finita, temos que A é fortemente

simplesmente conexo se e somente se satisfaz a condição de separação se e somente
se é simplesmente conexo.

O principal resultado em 1421 foi a seguinte caracterização da classe das

álgebras fortemente simplesmente conexas:

Teorema 1.38. Seja A üma á/geóra Ir angu/ar. Então as seguintes corzdições são

equioa l,entes :

(i) ]\ é /orlemente s mp/esmenZe confia.

(ii) Toda su6categorÍa p/ena corzueza de ]\ fem a condição de sepa7'anão.

(iii) Toda sü6categoráa p/ena conueza de il'p fem a condição de separação

(iv) Hi(C') = 0 para foda suócalegoría p/ena cona;eza C de A.
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Exemplo 1.39. Sqa A = &Ê com

com .r =< E::: #i'-{ >

Temos que A é uma álgebra fortemente simplesmente conexo

A equivalência entre álgebras simplesmente conexas e fortemente simplesmente

conexas em geral não ocorre. Vejamos o exemplo abaixo.

Exemplo 1.40. Sqa A = !!Ê com

com l =<. lcx -- a13,'le -- avl >

A álgebra /\ é uma álgebra que é simplesmente conexo, mas não é fortemente sim

plesmente conexo (basta ver que o vértice 2 não é separado).

Uma classe de álgebras importante é a classe das álgebras inclinadas (ver 1341).

Em 1.39 acima temos um exemplo de álgebra inclinada. Foi mostrado em l61 que

se A é uma álgebra inclinada fortemente simplesmente conexo então o grafuórbita
de cada uma das componentes conexas, pós-projetivas e pré-injetivas de I'A é uma
arvore.
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Em termos mais gerais foi mostrado em j311 que se A é uma álgebra fortemente

simplesmente conexo (não necessariamente inclinada), então o grafuórbita de toda
componente conexo dirigida de I'A é uma árvore.

Em l81 foi obtida a seguinte caracterização das álgebras inclinadas mansas
fortemente simplesmente conexas.

Teorema 1.41. Sela A uma á/geóra nc/ nada mansa. Ás seguínfes condições são

eqttiualentes:

(.a) A. é .fortemente simplesmente cone:ca.

Çb) Os gra.fos-órbitas de cada uma das componentes pós-projetiua, pré-injetiua e co-
neza de I'A é uma árvore

(.c) Ht (.A.) = Q e l\ não contém subcategoria plena coliuea;a que é hereditária de tipo

(.d) À. satisfaz a condição de separação e não conto-m subcategoria plena conue=a que
é hereditária de tipo A.m

A.
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Capítulo 2

,A.lgebras de tipo mesh

Iremos estudar neste capítulo uma classe particular de álgebras, as álgebras de tipo

mesh, que serão os nossos principais objetos de estudo ao longo deste trabalho. Estas

álgebras generalizam as chamadas á]gebras de Aus]ander, introduzidas em ]9]. As
álgebras de tipo mesh já haviam sido introduzidas na Teoria de Representações de

Algebras (ver, por exemplo j131, 1401). Até então as relações de tipo mesh consi-
deradas eram as dadas por uma aljava de Auslander-Reiten. Logo, as álgebras de
Auslander foram as álgebras de tipo mesh mais estudadas até agora. Consideraremos

as álgebras de tipo mesh estudando-as em um contexto mais geral..

Na primeira seção iremos recordar a construção das álgebras de Auslander e

alguns resultados importantes envolvendo tais álgebras. A seguir, na seção 2.2, iremos

definir as álgebras de tipo mesa e exibiremos alguns exemplos Sempre pensando em

comparar as álgebras de tipo mesh com as álgebra de Auslander, iremos nas seções

seguintes discutir algumas propriedades das álgebras de tipo mesh. Na seção 2.4, em

particular, iremos considerar um tipo especial de álgebras de tipo mesh definidas a
partir das chamadas partições pós-projetivas.

O nosso estudo continua no capítulo seguinte quando analisaremos as álgebras

de tipo mesh que são simplesmente conexas, fortemente simplesmente conexas e as

relações com a cohomologia de Hochschild.
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2.1 Algebras de Auslander

No estudo das álgebras de artin de tipo de representação finito, é muito útil conside-
rarmos outra classe de álgebras de artin chamada álgebras de Auslander.

Definição 2.1. //37 Sda A üma á/geóra de tipo de represerzÍação ./inato, e

{A4t,. . . , A/a} um conJKrzto como/eto de represenlarztes de c/esses de ísomorl/ía de

/\-«.ód«/os {«'Z".mpo«úeÍs. ,4 á/g.b« Á = E«d.(©!::Mi) é cÁ«m«d« « áZgebm de

ÁusZander Á de A.

Exemplo 2.2. Considere a álgebra .A ilâ onde

A

e / e gerado por /miai,/32a2, a4a3

A álgebra Á é a álgebra de Auslander de A = !!Ír onde

.À' e

e /' é gerado por Pa

Observe que se .4 é a álgebra de Auslander de A, a aliava ordinária de Á
coincide com a aljava de Auslander-Reiten de A.
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Por definição a álgebra de Auslander é sempre básica. Podemos observar

também que uma álgebra básica semisimples é sempre uma álgebra de Auslander.

As álgebras de Auslander foram introduzidas inicialmente em l91 e são carac-
terizadas pelas propriedades homológicas do Teorema abaixo (para uma demostração

ver por exemplo 1271).

Teorema 2.3. Uma á/geóra Á é uma á/geóra de .4us/arder se e somente se ralis/az
as seguintes corldições:

(a) gJ.dím.A $ 2.

(b) Se 0 --} ,4 --} /o -"> /i -+ /2 --} 0 é uma reste/«ção {rÜeíáua m mama/ de A, enfio
lo e l\ são A-módulos projetiuos.

Esta caracterização, por exemplo, é muito útil no desenvolvimento da teoria
de recobrimento (Ver j161).

Em l33j, Happel estudou a cohomologia de Hochschild das álgebras de Aus-

lander, fazendo também algumas comparações entre a cohomologia de Hochschild de

A e a cohomologia de Hochschild de sua álgebra de Auslander .4. Vejamos alguns
destes resultados:

Teorema 2.4. S a Á a á/geZ)ra de Áüs/arder de A. Se H'(Á) = 0, então \ é de

representação dáreta (isto é, a aljaua de Auslander-Reiten FX de IX é dirigida).

Teorema 2.5. Sela A de tipo de representação ./íniZo e .4 sua á/geó7'a de ,4us/arder.

Então .f/i(Á) = 0 se e somente se A á simp/esmerzte coneza.

Teorema 2.6. Sega A uma á/geóra de fira de representação ./fRIto e Á sua á/geóra

de .4us/arder. Se A (í de representação direla, erzlão H'(Á) = 0.

Em lõl, Assem e Brown caracterizaram as álgebias de Auslander fortemente

simplesmente conexas e generalizaram o resultado de Happel em 1331.

Teorema 2.7. Sda A uma (í/febra de fira de represerztação ./inílo, e sda .4 s#a

átgebra de Austander. As seguintes aPrmações são equãualentes:
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(a) A é símp/esmente coneaa,

(b) .4 á simp/esmenfe coneza,

(c) .4 á /orlemente sÍmp/esmerzfe coneza,

(d) H:(Á)

(e) ,17i((-;) = 0 para cada suócategoria p/ena'conueza C' de .4

Observamos que podemos afirmar que a álgebra de Auslander Á de /\ que
apresentamos no exemplo 2.2 acima é simplesmente conexo e fortemente simplesmente

conexo pois ]\ é uma álgebra simplesmente conexo.

2.2 Algebras de tipo mesh e exemplos

Seja a. uma aljava com translação. Uma relação de tipo mesh de um vértice # em
A é a combinação linear

«;- >, -.(«)
{aC z\ l/e(a) =r }

onde a é uma semitranslação fixada definida em Z\.

Definição 2.8. Sda Z\ uma aOat;a ./inÍla com frarzs/anão. .4 (í/geóra A = T- orzde p

é o ideal em kà. gerado pelo conjunto das relações de tipo mesa é chamada a álgebra

de tipo mesa associada a Z\.

Obviamente, se A é uma álgebra de tipo finito, então a álgebra de Auslander

Á associada a i\ é do tipo mesh. Como observado acima a aljava de Auslander-Reiten

de A é a aljava ordinária de Á, isto é, .4 = !t
Cabe observarmos aqui que neste caso, I'A pode conter circuitos orientados

mas mesmo assim a álgebra Á = !!> é de dimensão finita sobre A. Isto é devido ao
lema de Nakayama que estabelece a existência de um limite superior no comprimento

das sequências de morfismos não isomorfismos entre indecomponíveis em uma álgebra
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de tipo finito. Com isto, as bases B de caminhos de I'A linearmente independentes

módulo as relações mesh são finitas e portanto .4 = !1llan é de dimensão finita sobre k.

No caso mais geral em que se começa com uma aljava finita com translação
A nem sempre a álgebra de tipo mesh associada é de dimensão finita sobre Ê. As

seguintes aljavas, por exemplo, nos fornecem álgebras de dimensão infinita.

Exemplo 2.9. A = kA com

z\: e

onde todos os vértices são projetivos e injetivos (e portanto, /z = 0)

Exemplo 2.10. A = 4f com

A

com p ::< Ptai -- P2a2 >

Observamos que os caminhos (c(7P2a2?7)" g p, Vn

No entanto, se zX é uma aljava com translação finita e dirigida, então a álgebra

de tipo mesh associada a A é de dimensão finita sobre h pois neste caso, obviamente,

hz\ tem uma base finita de caminhos. Por outro lado, a definição de aljava-órbita de

uma aljava com translação depende essencialmente do fato de zX ser dirigida e fini-

ta. Também a definição de álgebras simplesmente conexas faz sentido para álgebras

triangulares, isto é, onde a aljava Z\ associada seja dirigida. Por estes motivos iremos
nos restringir neste trabalho ao estudo de álgebras de tipo mesh com aljava ordinária

dirigida e finita.
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Temos como exemplos de álgebras de tipo mesh as álgebras hereditárias e as

álgebras de Auslander que já citamos acima.
Alguns outros exemplos de álgebras de tipo mesa com a aljava ordinária dirigida:

Exemplo 2.11

onde p e o ideal gerado por anal -- a4a3 e asar -- ara6-

A é uma álgebra de tipo mesh que não é álgebra de Auslander

Exemplo 2.12. A = 4f com

onde p é o ideal gerado por amai -- a4a3.

Este é um exemplo de uma álgebra de tipo mesh que possui componente pós-projetiva

Continuaremos na próxima seção estudando algumas propriedades das álgebras
de tipo mesh com a finalidade de descrevê-las e entendê-las melhor.
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2.3 Algumas propriedades para as álgebras de tipo
mesh

Como as álgebras de tipo mesh formam uma classe de álgebras mais geral que a das

álgebras de Auslander, é interessante estuda-las fazendo algumas comparações com

as álgebras de Auslander. Por exemplo, não é verdadeiro que toda subcategoria plena
C de uma álgebra de Auslander é uma álgebra de Auslander, mas C é uma álgebra
de tipo mesh, vejamos o próxima resultado.

Proposição 2.13. Toda suócafegoria p/ena C de rima á/geóra de tipo mesa /\ = il?:
é também zma átgebra de tipo mesa C = 114r onde Ac é uma SKbaljaua plena de 6..

Prova:

Ao considerarmos a álgebra A como uma É-categoria .D temos 'D = (Z), moro , o)

onde a classe dos objetos 1) é o conjunto zXo e o conjunto moro dos morfismos em
.D é para cada par #,y em Z) o espaço vetorial Êz\(#,y) de todas as combinações

lin.ares de caminhos em z\ de = para y módulo o subspaço p(#,y) = P n Az\(z,V)
das relações de tipo mesh entre # e y.

Observamos que o representa a operação de composta entre os caminhos de zX.

Vamos agora considerar C = (C', more, o) uma subcategoria plena de .D. Neste

caso C' Ç Z), more(#, y) = moro(z, y) para cada :r, g/ C C' e o em C é a restrição de o
em.D

Primeiro observamos que C' = AI) é um subconjunto de Z\o. A subcategoria C pode
ser vista como uma álgebra de caminhos com relações -T onde zX' é uma subaljava

plena de Z\. (É plena pela definição de subaljava plena).
O conjunto more dos morfismos em C é o espaço vetorial kz\'(z,y) de todas as
combinações lineares de caminhos em Z\' de z para y módulo o subspaço /(z,y) =

/ n kA'(«, 3/).

Com isto, o ideal / é o ideal gerado pelas relações de tipo mesh da subaljava
A', o que prova o resultado. H
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Observamos que se /\ é uma álgebra de Auslander, podemos escrevê-la como

uma extensão por um ponto ]\ = BJMI, mas B não deve ser uma álgebra de Aus-
lander. O fato das álgebras de tipo mesh serem uma classe mais geral, obtemos para
estas o refutado abaixo.

Proposição 2.14. Sega /\ = !f uma á/geóra de tipo mesa onde A á uma aÜaua

Pn{/a, dir giba e com frans/anão . .Então podemos escrever A = nlml orzde B á UMa

á\gebla de tipo mesa e h/l C modB.

Prova: Temos que .'\ = ÉA com A aljava finita com translação sem circuitos

orientados. Então A é de dimensão finita sobre k.

Como Z\ é finita e dirigida existe pelo menos um poço em Z\. Vamos tomar z um

poço em zX e ê; o idempotente correspondente em ]\. Como não existem caminhos
não triviais saindo de z, temos ó;Aé = k e (l -- ê)Aã: = 0.

Se (A',p) denota a aljava com relações que obtemos removendo o vértice z e as
rel.,ções termina«do em z, então (l -- é)A(l -- ã) çg k(A',p). Portanto A é obtida
de B = .41ê! adicionando o vértice z e as flechas e relações de tipo mesh terminando

Temos então que'7eni

A- B 0
M k

onde iM = (1 -- ê)Aã = «adia (;).
Assim, A é a extensão por um ponto da álgebra B por iV/ e escrevemos /\ = BJWI.
Falta mostrar que se /\ = Blik/l é uma álgebra de tipo mesh, então B é uma álgebra

de tipo mesh.
B - ã)A(l - ã).

1. ,X' é uma aljava com translação e sem circuitos orientados.
De fato, claramente zX' não possui circuitos orientados, nem laços, pois zX não

os possui. Quanto a translação, se I'z está definida para r em a.o então se # está
em zXÍ), l-z está definida como a mesma translação de zS (basta observarmos
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que ao retirarmos o vértice z que é poço em zX não retiramos de Ao nenhum
transladado 1-= de algum vértice = de z\l)).

2 p = 0 ou p é gerado pelas relações de tipo mesh.
Temos obviamente que se A = (z\,p) possui uma única relação de tipo mesh

m, terminando no poço z então p = 0. Se (A, p) possui outras relações de tipo

mesh m, para vértices = # z estas relações de tipo mesh são preservadas em

6.' pois z é poço; logo não temos cm Z\ relações de tipo mesh nem começando

e nem passando por :. Assim, as relações em p são relações de tipo mesh.

Sobre a existência de componentes pós-projetivas existe a seguinte conjectura

para as álgebras de Auslander:

Conjectura: As álgebras de Auslander possuem componente pós- projetiva

Podemos então pergtmtar se as álgebras de tipo mesh possuem componente pós

projetiva. Os próximos exemplos mostram que isto não é verdade em geral:

Exemplo 2.15. Consideremos a álgebra de tipo mesh /\ = ilP onde

e F =<. 13Xa\ -- l3aaa >

Temos que ]\ não satisfaz o Teorema 1.26, Capítulo 1. De fato, basta vermos que
/\ = Z?lÀ/l onde ]M = radP7 não é dirigido como B-módulo pois existem somandos P4
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e Eõ de ]M e W = radP4 indecomponível não projetivo tais que Pa :3 I'W e W :3 P4

Logo A não possui componente pós-projetiva.

Exemplo 2.16. Consideremos a álgebra de tipo mesh A = &f onde

A: l 5 : 7

3 --i- 4 --a- 6

2

com p ::< /3a >

Verificamos que A não possui componente pós-projetiva usando novamente o critério
de Drãxler - de la Pedia ( ver Teorema 1.26 ). Basta vermos que A = BIÀ/l onde
&/ = rad.1% não é dirigido como B-módulos pois existem somandos Ps e Põ de rad/%

e W = 7-adPõ não projetivo indecomponível tal que Ps :g rW' e W :3 Põ.

Gostaríamos de salientar aqui que em termos homológicos as álgebras de tipo

mesh podem distanciar-se bastante das álgebras de Auslander. Vimos no Teorema 2.3

que as álgebras de Auslander possuem dimensão global menor ou igual a 2. h/las as

álgebras de tipo mesh não possuem tal propriedade. Vejamos os seguintes exemplos:

Exemplo 2.17. Vamos considerar a álgebra /\ = J'S com

onde p e o ideal gerado por amai -- a4a3, asar, a7a4} a6as Obtemos assim

uma álgebra de tipo mesh que possui dimensão global 3.
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Exemplo 2.18. Consideremos a álgebra A = ilt com

onde o ideal p é gerado por ai+icl{, 0 $ í $ n -- 2

Temos que A é uma álgebra de tipo mesh de dimensão global n.

Exemplo 2.19. Ao considerarmos a álgebra A = 4fl com Z\ como no exemplo acima
e ainda fazendo uma identificação entre os vértices 0 e n; p também como no exemplo

acima, obtemos uma álgebra de tipo mesh A com dimensão global infinita.

2.4 Um caso particular de álgebras de tipo mesa

Inicialmente vamos introduzir o conceito de partições pós-piojetivas de inda onde

A é uma álgebra de artin (nesta seção, trabalhando com álgebras de artin estamos
em um contexto mais geral do que o das álgebras de dimensão finita sobre um corpo

algebricamente fechado) introduzido por Auslander e Smal© em j121.

Definição 2.20. Uma parfÍção Pí de índ7\ com { em N. = N U [oo} será c/zarnada

pós-projetiua quando as seguintes condições .forem verdadeiras:

(a) inda é a urzião dísyunZa drzs s?zbcaZegoráas Pi onde i C N-.

(b) para cada j < oo, 'Pj é lama cobertura limita mínima! da união das subcategorias

'P'i c.m j $:i $ ...

Observamos que uma cobertura para uma subcategoria C de inda é uma
subcategoria .D de C tal que para cada X em C existe um epimorfismo de y C add'D

para X. Ela é chamada minimal se nenhuma subcategoria própria de .D tem a mesma

propriedade.

Em j121 foi provado o seguinte resultado:
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Teorema 2.21. Sela ]\ toma á/geóía de artín. Então e=Ísfe üma úrz ca partição pós

projetiua de inda..

Um A-módulo ik/ cujos somandos pertencem a união das subcategorias 7'i com

í < oo será chamado pós-projetivo. Se um módulo indecomponível X está em P«,

0 $ n $ oo, então vamos denotar n por n(X). No caso em que n < oo, iremos dizer

que X é um módulo pós-projetivo de nível n. Vamos denotar como p'" a subcategoria

dos A-módulos pós-projetivos indecomponíveis até o nível m.

Os módulo em 'Po são os projetivos indecorhponíveis. A seguinte Proposição

caracteriza os módulos pós-projetivos de nível l.

Proposição 2.22. ([12]) Unt módulo {ndecomponíoel X é um pós-projetiuo de níuet

l se e somente se X não é projetiuo e existe uma aplicação irredutível de tlm projetiuo

para X

Sendo ]\ uma álgebra de artin, vamos definir a álgebra A. = End OA/cp' JL/

onde 0 $ s < oo.

Observamos que quando A é uma álgebra de tipo de representação finito,
então a subcategoria 7'.,. = O. Então, existe n tal que ind.'\ = UL:.p'Í. Deste modo,

a álgebra /\« coincide com a álgebra de Auslander de ]\.

Em j4SI Todorov e Zacharia observaram que se /\ é uma álgebra de tipo
de representação finito tal que sua álgebra de .Auslander é de tipo de representação
finito, então a(À/) 5; 2 para todo A-módulo indecomponível -\l' onde a(À/) denota o
número de somandos indecomponíveis de E, onde E -+ &/ é um poço-

Vamos agora estudar a classe das álgebra 'H«, n € N introduzida por F. Coelho

em j211. A classe 'Ho é a classe das álgebras hereditárias.

Definição 2.23. Dizemos q?le a á/geb7a ]\ está em 'H« para a/gum n se A safes/az as

seguintes condições para j mas não para J < n.

(.lj) AddPj é .fechado para submódulos
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(.llj) Para toda aplicação irredutível de X em inda. para Y em'Pj-tl temos T(.X) Z j

Algumas considerações

e A condição (//o) é trivialmente verdadeira pois todos os módulos indecom-
poníveis X satisfazem n(X) 2 0. Então A está em 'Ho se e somente se add7'o é

fechado para submódulos e isto é equivalente a uma álgebra ser hereditária.

8 A condição (//i) segue de (/i). De fato, suponha que y é um módulo em p'2 e

que existe uma aplicação irredutível de X em {nd7\ para y Se a(X) < 1 então
X é um módulo projetivo e y tem que estar em Pi pela Proposição acima e
isto é uma contradição.

Teorema 2.24. ( [eíJ): Seja ]\ uma álgebra em 'K« para algltm n. Então para todo

m > condições (1«) e (11«) também valem

Corolário 2.25. r /eJ79; Seja /\ tina á/geóra em 'H« paz'a a/gum n e X -+ y rima

aplicação irredutível. Então

/. Se «(y) $ « '«tã' «(X) $ "

2. Se a(y) = n + l então n(.Y) $ rz + l,

g. Se ,..(}') > « + 1 '"fã. «(y) -- l $ "(X) 5; "(y)

Seja agora A C H« para algum n 2 0 e s 2 n. Segue dos resultados acima
que os módulos de Ui<, P{ determinam uma subaljava conexo de I'A e portanto /\, é

uma álgebra de tipo mesh.

Em jll Algeleri-Hügel e Coelho mostraram que se /\ é álgebra conexo em 'Hi

então ou A é álgebra com radical quadrado zero com aljava A. linearmente ordenada

ou I'A tem uma componente pós-projetiva contendo todos os módulos projetivos
indecomponíveis. No segundo caso, teremos que A, é álgebra triangular para todo

s 2 1. Para álgebias ]\ C 'H., com n ? 2, a situação é um pouco mais complexa.
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Exemplo 2.26. Seja /\ = !f a álgebra dada pela aljava

com F = <. ''tl3 , l3c» \, l3a.z >

A componente conexo de I'A contendo os módulos projetivos é como segue

( prPPPPPPPTPPnnnnn#PPnnnPPPPFPP# Í

0 2 1 ..{--...................=.. 3

Ir . - ---.. .- ---... .- --- l

o --Pnn u Pnn PP pPPPPF

onde devem ser identificados os módulos marcados com t. O número dado a cada

vértice identifica o nível pós-projetivo do módulo correspondente. Não é difícil ver

que /\ € }Z2

Observe então que A2 é dada pela aljava com translação

e

+

e :................ ............. -+

onde os vértices marcados por t devem ser identificados. E claro que A2 não é uma

álgebra triangular.

Como vimos na seção 2.3, as álgebras de tipo mesh não possuem, em geral,

uma limitação para a dimensão global. Veremos que para uma classe especial de
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álgebras de tipo mesh podemos obter uma limitação para a sua dimensão global.
Consideremos a á]gebra A, = onda(P) onde P = q).wc7',]M. S. Gastamiza mostrou

em 1301 que se A é uma álgebra de artin hereditária então g/dama, = 2 para cada s
tal que P', é não vazio, 0 < s < oo.

Iremos tratar aqui de uma generalização deste resultado, para isto, inicialmente pre-

cisaremos do seguinte lema.

Lema 2.27. Se A. = onda(P) como acima.Então lemos que

/ P é um h.;-módüto projetiuo à direita

2. Os jurltores F : N -+ HomXÇP,N) e G . h/l -+ NI ® P estabelecem kmü

eqKiualência entre a categorias Qdd'PS e Q categoria dos N.;-módulos projetiuos

à direita, que denotaremos 'por prós.

Prova

l)Como P = ©&/e ,M, podemos escrever

P = A © L para algum L.

Logo, A, = onda(P) ç: Nona(P, P) = Nona(A, P) a) Nona(L, P).
Portanto Nona(A, P) = P sendo um somando direto de A, é um A,-módulo projetivo
à direita.

2)Primeiro vemos que F'(JV) é sempre um A,-módulo projetivo à direita.
De fato, se tomamos JV C addP'', temos que iV/ é soma direta de comandos de
p'' = }1:: Ufi. Tomamos o ni máximo e o denotamos por m.
Logo, mP = mN © U para algum U. Então mA, = mERdA(P) 3 Nona(mP, P) =
Hornp.tmN.P) Q Homo(U,P)- mFJN) © Homo.ÇU.P).
Portanto F'(]V) é um A,-módulo projetivo pois é somando de um A,-módulo livre.
Para concluir que as transformações naturais @ : GF --} addP'' e (p : FG -> prJ\, são

isomorfismos basta usar o Teorema de À'lorita.
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Teorema 2.28. Seja tma á/geZ)r'a de art n A C 'H., n ? 0 . SuporzAamos A.
Endf..(P) com cn > s Z n (quando n = 0, a desigualdade é estrita). Então gldimÀ.;
2

Prova: Inicialmente vamos mostrar que g/cima. $ 2. Seja X C inda, não

projetivo e consideremos uma apresentação projetiva para X:

P. ------.x ----o

Pela equivalência dada por F = Xamã(P, ) (ver o Lema 2.27) temos que PI
F(iVt), Po = F(No) com .Vi e No em addP' e que existe g : Ni --} No tal que
f = p(g).
Consideremos a sequência

Ü------ kerg (2.1)

Como A C 'H. temos que addP'' é fechado para submódulos com s ? n. Então, como

N\ ç: add:P; . \erros que ker g ç: addíP'

Podemos agora aplicar o funtor F' que é excito à esquerda na sequência 2.1 e obtemos:

0 ----- f'(A., g) ---- F'(/V:) - -

onde f'(Aer g) é um .\,-m(5dulo projetivo.

Logo, g/dim/\, $ 2. Neste caso, temos que g/cima, = 2. De fato, como nossa álgebra
é A, com s 2 1, temos que existe pelo menos um vértice que não é projetivo e isto
implica que ocorrerá pelo menos uma relação dc tipo mesh na aljava ordinária de zX..

Logo, A, não é uma álgebra hereditária, então g/dama, ? 2. Cloncluímos pelo que
provámos anteriormente que /\, deve ter dimensão global igual a dois.

Observamos que o caso A C 'Ho, a álgebra Ao coincide com a álgebra A,
portanto g/dimJ\o $ 2.

Temos assim que as álgebras A, com A C H« e s ? n são exemplos de álgebras

de tipo mesh que aproximam-se das álgebras de Auslander por terem uma propridade

homológica em comum.
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Com o resultado a seguir obtemos uma condição necessária para que a álgebra

de tipo mesh A, seja de tipo de representação finito.

Teorema 2.29. Seja A amíz á/geóra de arfar em 7{« com n ? 0. Se /\, á de tipo
de representação anito para algum s Z. n (no caso n = Q, considere a desigzatdade

estrita) então a(M) $ '2 para todo A.-módulo indecomponíuel M

Prova: Observe inicialmente que como A, é de tipo de representação finito,

então A é de tipo de representação finito. Portanto temos que P'« é vazio.

Vamos tomar um /\-módulo indecomponível /k/ e provar por indução em m =

n(À/) cine c-(A/) $ 2.

Vejamos o caso em que m = 0, ou seja, ]M é um J\-módulo piojetivo. Suponhamos

por contradição que a(&/) = t ? 3. Então ao considerarmos o morfismo minimal à
direita radlk/ --> ]M temos que 7'adÀ/ = Et E2 © - . - © E.. Como ]v é projetivo,
os morfismos E{ --} A/ com í = 1,2, . . . ,t são monomorfismos. Desta maneira, cada

Ei é não injetivo, logo existem r'i.Ei { = 1, 2, . . . ,t. Pelo Corolário 2.23 temos que

n(E{) $ n. Pela Proposição 2.22 temos que T(r''Ei) - l com { = 1,2, . . . , t pois /k/

é projetivo.
Assim, obtemos a seguinte subaljava cle /\. que claramente é de tipo de representação
infinito:

r'tEi

Ez I'- l E2

E* v' ' Et

Então A, deve ser de tipo de representação infinito para todo s ? n o que é uma
contradição.

Vamos considerar o caso em que a(À/) = m com l $ m $ n. Suponhamos
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por contradição que a(A/) = t ? 3. Consideremos o morfismo minimal à direita
E -} iW -.> 0, então neste caso E = Ei (]) E2 © - . . a) Ef e como iM é não projetivo

temos que existe rJM. Pelo Corolário 2.25 temos que n(Ei) $ n pala { ' l, . . . ,t-

Como consequência disto temos a seguinte subaljava de ]\, que é conhecida ser de

tipo de representação infinito

TM

E.

Então A. deve ser de tipo de representação infinito para todo s 2 n o que é uma
contradição

Assumimos agora a(.A/) ? n + l.

Suponhamos por hipótese de indução que se /\, é de tipo de representação finito pala

algum s ? n então a(À/) $ 2 para todo /\-módulo indecomponível com a(11/) $

Queremos mostrar que a afirmação vale para todo /\-módulo À/ com n(M) = m.
Para este propósito suponhamos n(À/) = m. Consideremos o morfismo minimal
à direita E --} iM. Suponhamos por contradição que a(Jt/) = t ? 3, então E =

PeloCorolário 2.25, temos quem l$ n(Ef) $ m, i = 1,2,... ,t. Como m ?2
temos que existem rA/ e I'EÍ pala i' l, . . . ,t e isto é uma contradição a nossa
hipótese pois pelo Corolário 2.25 temos que rM deve estar em P'.-2 U P..i.
Logo, a(M) $ 2 para todo A-módulo indecomponível com n(JM) = m.

l
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Capítulo 3

A.lgebras de tipo mesh fortemente
simplesmente conexas em
característica zero

Sejam h um corpo algebricamente fechado com característica 0 e zX uma aljava finita,
conexo, dirigida e com translação. Vamos considerar a álgebra de tipo mesh ]\ = ltÍi
como definimos no Capítulo 2. Observamos que A é uma À;-álgebra de dimensão
finita.

Neste Capítulo iremos caracterizar as álgebras de tipo mesh que são fortemente

simplesmente conexas através do seguinte teorema:

Teorema 3.1. Seja a. uma aljaua Jin ta, dirigida, com translação e sem .Fechos

múltiplas e zX -- !i:P a álgebra de tipo mesa associada a zb. Então as seguintes a$r-
mações são equtualentes:

(.a) A. é .fortemente simplesmente corte=a

(b) H'('\)

(c) /íi(C') = 0 para toda s óca]egoria p/ena conueza C' de ]\
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(d) Todo ciclo irredutível é um contorno {rredutíuel, e todo contorno irredutíuet é do

e

=' 'y

com :c = vy

(e) O(z\) é á«o,'

(f) Õ(a.') é árvore para toda suba aua Z\' Ç Z\ de taro A.

(.g) Toda subcategoria plena conde:ca C de l\ satisfaz a condição de separação

A equivalência (c) ::> (b) é óbvia.

As equivalências (c) + (a) + (g) valem pelo Teorema 1.38 de Skowroúski onde as

álgebras fortemente simplesmente conexas foram caracterizadas pela propriedade de

separação e pelo anulamento dos primeiros grupos de Cohomologia de Hochshild.
A implicação (d) :+ (a) segue direto do Teorema 3.5 cle Assem e Liu em ( 171): Na
seção 3.1 tratamos dos resultados que relacionam o primeiro grupo de cohomologia
de Hochschild da álgebra de tipo mesh 7X = &f com a aljava-órbita O(A) Com estes

resultados concluímos a equivalência (b) + (e)

Na seção 3.2 apresentaremos os conceitos de ciclos e contornos irredutíveis e

a caracterização que Assem e Liu deram para as álgebras fortemente simplesmente
conexas utilizando estes conceitos. Eles serão bastante úteis pela maneira de como se

apresentam no item (d) do Teorema 3.1 sendo uma propriedade interessante e fácil de

ser verificada em uma aljava finita, canela, dirigida e com translação. Assim, nesta
seção obteremos os resultados necessários para demonstrarmos a implicação (f) ::>

(d)

Na seção 3.3 concluiremos a demonstração do Teorema 3.1. E finalmente na

seção 3.4 consideraremos algumas consequências e importância deste resultado.
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3.1 Cohomo]ogia de ]lochschild para álgebras de
tipo mesh

Os resultados que iremos tratar nesta seção estendem para as classes de álgebras

de tipo mesh alguns resultados que D. Happel provou em l33j para as álgebras de
Auslander.

Até pouco tempo atrás, conjecturava-se que se uma álgebra /\ = q satisfazia

Hi(A) = 0, então ,hA não tinha circuitos orientados. Recentemente Buchweitz e Liu

em j19j exibiram um exemplo mostrando a falsidade desta conjectura. O resultado

abaixo nos mostra que para álgebras de tipo mesh a conjectura é verdadeira.

Teorema 3.2. Soam zX u/rza a az;a ./inÍla, corzeza, com frans/anão e A
álgebra de tipo mesa associada a À.. Se Ht(.A.~l = t), então A. não possua circuitos
orientados e nem subaljaua do tipo A-\,p,p Z 2.

rruva

Denotamos /('y) o comprimento de um caminho ' em zX e
(í: k.À

Dehnimos
,y --} /('y)'y

e estendemos por linearidade

Fato 1: á é uma derivação normalizada (isto é, está em Der"(kz\)).
Inicialmente observamos que (i definida como acima pertence ao k-espaço vetorial das

derivações de kz\ em ÉzX pois õ C Homo(kzX,Az\) e para ói, b2 C ÊA temos:

SeZ,.b, #O, á(Z,-b2) ó Ó,l :Ó: (b-)+/(b,))Z,- , á(Z,-)b,+Z':á(Z',).
Seb.b, b-b,) b,)b:Ó, (Z,:)+/(b,))Ó:b, Z,-)b,+Z'-Ó(Z':).

Sendo {ei, . . . , e.} um sistema completo de idempotentes primitivos e ortogonais de

A, vale que á(ei) = /(ei)ei = 0 para todo í = 1, . . . ,n. Logo, á C Der"(kA).
Fato 2: J(p) ç p.
Para cada vértice z em zX seja m,; a relação de tipo mesh na aljava A definida por

m, = }1:{.ca /'(.):,} c*a(a) onde a(a) é a semitranslação de a.

õ(m.) = E:. á(aa(a))
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Portanto, á induz uma derivação normalizada 8 C Z)er"(A), Ã : Aa -..> ka
Por hipótese temos que 0 = H:(A) = -P!=::(AL. Então existe À C A tal (lue ã

õ*. Como ã C Z)er"(A), concluímos que À = >1:Z:.pies + À' onde pf C A e À' C
©ie(-dA)'i(basta usar que áÀ(eí) = 0 VÍ).

Consideramos a uma flecha de z{ para zj em zX e denotamos por ã a sua
classe r.sidual em A. Então ã = 8(ã) = ãÀ(ã) = Àã -- ãÀ = píã -- ãpj + À com
Ã C raiz/\. Daí ã=(pf--pj)ã+.X de onde segue quepi pj = 1.

Suponhamos que ai ------,- z2 -----'- - . . ----» =, ------ z,+l - ai sqa um circuito
orientado em a.. Neste caso teremos que

Pi -- PÍ+l = l para l $ { < r e Pr -- Pi ' l (3.1)

Agora, vamos considerar a seguinte subaljava do tipo Ai,p em A

ZI } #2 > Zr -e Zr+l = ZI

Disto, temos que

pi -- pi+i = 1 para l <i<r e pi--p, = l (3.2)

Chegamos a uma contradição pois os sistemas de equações lineares 3.1 e 3.2 não têm
solução para É com característica 0.

À/tencionamos também o seguinte Corolário que é interessante por si só.

Corolário 3.3. Sejam Z\ üma a aoa ./fRIta, corzeza, dírjgÍda, com trens/anão e /\ =

&à- a álgebra de tipo mesa associada a à.. Se A- é fortemente simplesmente cone=a

então à. não possui Pechas múltiplas.

Prova: Suponhamos que existam dois vértices zi e z2 em A com flechas
múltiplas de zl para z2. Ao considerarmos a subaljava Z\' formada por estes dois
vértices ai e z2 e todas as flechas de zi para r2, afirmamos que esta é uma subaljava

plena convexa de A. De fato, se isto não ocorre, deve existir pelo menos um caminho
de zi para a2 de comprimento maior ou igual a dois. Assim obtemos uma subaljava
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do tipo At,.,p 2 2 em A. Pelo Teorema 3.2, temos Ht(A) :# 0 e isto contradiz o fato
de A ser fortemente simplesmente conexo (ver Teorema 1.38 de Skowroáski).

Mas, por outro lado, ao considerarmos a subcategoria plena convexa C' associada zX'

vemos que esta não é simplesmente conexo e isto também contradiz o fato de A ser
simplesmente conexo. Logo, A não possui flechas múltiplas. H

Teorema 3.4. Sejam ,A uma aÜaua ./irrita, coneza, dIrIgIda, com Irans/anão e Ai,,
- livre e A. = bê- a álgebra de tipo mesa associada a 6.. Então Ht(.À) N (kO(A»
onde (2(.&) á a aOaua-óróÍfa de zX.

Prova:

Vamos denotar o conjunto Z\o = {ei,. . . ,e.}. Como zX é Ái,, livre segue

que dím(ej/\eÍ) $ 1 para todos e{, ej C Ao tais que exista uma flecha de ei para ej
em A. Tomamos â C Oe,"(A).
Afirmação 1: Para cada a C zXi, existe À« C Ã; tal que â(cr) = À.-a.

Observe que se a : e{ --} ej, então teremos

Õ(a) = Õ(.ja) = 8('j)a + 'jõ(a) e

8(a) = á(a':) = ó(a)e{ + aõ('i)
Comparando estas expressões, segue que ej.5(a) = ó(a)e{ = â(a).

Logo á(a) C ejz\e{ que é gelado por a. Como dim(ej/\ei) = 1 temos que ó(a) é
gerado por a pelo observado acima, de onde segue o resultado.

Pela, construção da aljava O(zX), podemos identificar as flechas de O(z\) com as
flechas de zX que chegam nos vértices projetivos. Iremos utilizar tal identificação
livremente abaixo.

Vamos definir agora
$ : Der" ÇN.

á
---} D«"(kO(A)) d.fi«indo Ã(a) = ó(a) para
H--+ õ

um- fiech; a em (O(A))-.

Afirmação 2 : @ é sobrejetora.

Dado 8 C Z)er"(kO(a.)), definiremos a seguir ã C Z)er"(A) tal que @(ã) = ó.

Para ei C Ao, coloc.mos á(ei) = 0.
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Seja # um vértice em zXo, vamos definir ã(P) para toda flecha /3 tal que e(/3) = T
usando indução em n. = n(z) = o número de predecessores próprios de z.

Se a for projetivo e a : y --> z então podemos definir ó(a) = õ(a). Pela Aârmação
l acima temos que i(a) = À.a para algum À. C k. Observamos que este argumento
prova também o caso em que n = 1.
Vamos supor agora que # não é projetivo e sltponha por hipótese de indução que õ(/3)

está definido para todo P tal que e(/3) = y com n(e(/3)) < n, n > 1.

Neste caso existe a sequência de translação l-z ---} ©;;iy{ terminando
em # e denotemos por aí : rz -> yí e P{ : g/i --> z as flechas correspondentes para
i= 1, . . . , s. Por indução temos que para cada {, ã(a{) está definida, digamos '5(a{) =

Àlai para À{ C É. E assim podemos definir (í(Pj) = >1,i#j À{/%. Desta maneira, temos
ó assim definida é a uma derivação normalizada em A e que estende ó.

Agora suponhamos que 8 C Z,)er"(A) é tal que d,(ó) é interno. Nós afirmamos que
8 C 0«",'(A).
Para isto é suficiente mostrar que se

,« g/: -

é uma sequência de translação tal que ó(a{) = 0 V{ = 1, . . . ,s, então existe p C Ã;

t;iq-(á-á,..)(pí)=0VÍ=t,...,.. Sd'õ(Pi) Vi .,.. Como0
Õ(E;:: P:a.) E::. Õ(P;a;) E;:- á(P;)a: + E::.P.õ(a:) tem's E;:. À.P.a: = 0.

Por outro lado, }l:;:. aias = 0. Desta maneira, temos Ài = À2 = . . . ,À, = À. Então

vamos escolher p = À.

Logo, (á -- á..,)(/3i) = Ó(Pj) -- ó,,(/3Í) = À/3j -- (/3j/z.; -- p.;/3j) = 0 para 1 5; .j $ r

Sda õ C Z,)er'''(A). Então é fácil ver que V,(á) C l)er"''(#O(A)). De fato,
seja á = 8À, onde À = )ll:Z:: pie.; C A
Seja .j um vértice de O(A). Soam ai, . . . , a, (respectivamente /3i, . . . ,/3,) as flechas

de O(a.) começando (respectivamente terminando) em .j. Sejam zi,z2, . . . ,z, os

vértices que estão em(aj)+ em A e yi,y2,. . -,y. os vértices que estão em(aj)'. Seja

«j = E::- pij j + E:;- pjí.j. E«tão @(á) = E.í Ó«J C D«",'(ÊO(A)).
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3.2 Ciclos e contornos para álgebras de tipo mesh

Nesta seção vamos tomar uma álgebra de tipo mesh A = !f com a seguinte pr(»
priedade: o grafnórbita Õ(A') de A' é árvore para toda subaljava A' Ç zX. Então
neste caso, poderemos descrever o que ocorre com os ciclos chamados irredutíveis em

(6., p). Iremos inicialmente introduzir os conceitos de contornos, ciclos, redutibilida-
de e contratilidade.

Em l7j, Assem e Liu obtiveram algumas caracterizações e técnicas de construção de

álgebras fortemente simplesmente conexas. O seguinte resultado é um critério que

nos permite verificar quando uma k-categoria localmente limitada j161 é fortemente

simplesmente conexo:

Teorema 3.5. ([7]): Seja A. uma k-categoria localmente !imitada trãangzlar comera

Então as seguintes condições são equivalentes:

(a) A é /orfemerzte sÍmp/esmenfe comera.

(b) Para toda apresentação A. B l IN ' o grupo .fundamental de toda subaljaua condena
plena cone=ü de (.6.A., IP.) é triuia!.

(.c) Para toda apresentação & N todo ciclo irredlttÍuel em ÀA é um contorno
irredutíuet e todo contorno irredutíuet é rtatul.aumente corttrátil.

(d) Ezjste tina apresentação A = êâa- fa/ q e lodo cic/o {rred?zfúe/ em AA á um
contorno irredutível, e todo contorno irredutÍue! é naturalmente contráti!.

Seja z\ uma aljava localmente finita e dirigida

Definição 3.6. Um contorno C,, = (p,q) em A de z para y á m par de camán/zos

a de comprimento posiliuo tendo a mesma fonte = e o mesmo poço yP,

Definição 3.7. Sda C',,, =(p,q) zlm contorno co'np = a....amai eq = /3. ...P2Pt-

Dizemos qu,e C:. é lm contorno pl'óp'úo sempre qze al Í3\ e cx. # l3«.
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Um contorno (p, q) em A de z para y é chamado interlaçado se os caminhos

p e q têm outro ponto em comum diferente de z e y. Um contorno (p, q) é chamado
contorno redutível se existirem caminhos p = po,pi, . . . ,p. = q em A de = para

g/ tais que, para cada l $ { $ m, o contorno (pi-i,pi) seja interlaçado. (Neste caso,

nós dizemos que p é redutível a q). Caso contrário, ele é dito irredutível.
Algumas observações:

l Todo contorno (p,q) interlaçado é redutível, mas a recíproca nem sempre é
verdadeira. Basta vermos o exemplo 2.11. Ao considerarmos o contorno C't,6 =

(p = asa2ai, q = c17a6a3). Temos que p e q não são inteilaçados, mas existe o
caminho pi = asa4a3 de l para 6 de maneira que (po = p,pi) é interlaçado e

(pt,p2 = q) é interlaçado. Logo, C'i,õ é um contorno redutível.

2. Um contorno irredutível é sempre um contorno próprio

3 contorno (p, q) onde p é uma flecha é um contorno irredutível. De fato, suponha

que O,,, = (p, q) é um contorno redutível. Neste caso, deve existir um caminho

pt que é interlaçado com po = p, ou seja, pi deve ter um vértice diferente de
z e y em comum com p. Mas como p é uma flecha de z para y, isto não pode
ocorrer.

Vamos também definir uma ordem parcial nos contornos em z\ como segue. Sejam

(pi,qi) e (p2,q2) dois contornos de zi para yi e z2 para y2, respectivamente. Então
(p-,q:) 5;(p2,q,) se o«(p:,q:) =(p:,q,) o«(«-,y:) #(-,,y:), e e«tão ,- é «m

sucessor de z2, e yi é um predecessor de g2.
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No seguinte exemplo, nós temos(pi, qt) $(p2,q2)

e - :- e e

Z2 #l

Precisamos de uma noção de contratilidade de contornos Seja uma aljava
como antes. ou seja, localmente finita e dirigida, e / um ideal admissível de kz\.
Dois caminhos p e q de z para y em A são chamados naturalmente homotópicos

em (zX,/) se existir uma sequência de caminhos p = po,pt, - . . ,p. = q em A tal

que, para cada 0 $ i< m, pí e pi+i têm subcaminhos q{ e qÍ+i, respectivamente.

que estão envolvidos na mesma relação minimal em (zX, .r). Um contorno (p,q) é
chamado naturalmente contrátil se os caminhos p, q são naturalmente homotópicos

em (z\, .r).

E interessante obsevar que os caminhos p e q de um contorno podem ser
homotópicos mas não serem naturalmente homotópicos. Vejamos o exemplo abaixo:

Exemplo 3.8. Seja a aljava Z\

e / o ideal gerado por /3tat -- P2a2) 'y/miai -- Palat-
os caminhos amai, /32a2 são naturalmente homotópicos em (Z\, /), então o contorno

(P:a- , P2'-:) é «'t«ralme«te co«trátil.
Mas, os caminhos 'r e p são homotópicos em (A,/), mas são naturalmente ho-
motópicos, então o contorno ('r,p) não é naturalmente contrátil.
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Proposição 3.9. Seja zX tina aÜaua ./irzáta, d rígida e com trens/anão e A :: if a
álgebra de tipo mesa associada a A.. Então todo contorno irredutível naturalmente

co«t,áti/ .m (A,p) á . típ.

e

COTA\ =

Prova: Suponhamos que exista um contorno irredutível C',, = (p,q) natu-
ralmente contrátil em (z\,p) que não seja do tipo acima. Suponhamos que # # ry.

Como O,, é naturalmente contrátil, p e q são naturalmente homotópicos, portanto
existe uma sequência de caminhos p = Po,Pi, . . . ,Pm ' q em (A,p) onde pi e pi-t,

0 < í < m têm subcaminhos qi e qi-i que estão envolvidos na mesma relação mesa

minimal em (z\,p). Então cada par (qi-l, qi) tem a mesma fonte #' = a"y' e o mesmo

poço y' em comum e como estamos supondo # # ry, pelo menos um deles, ou z' ou y'
deve ser distinto de # ou y. Disto teremos que os caminhos pi e pi-i com 0 5; i < m

serão interlaçados. N'las isto é uma contradição pois C',3/ é irredutível. Então em

particular g é não projetivo e z - ry Logo, temos

y

Falta ainda mostrarmos que p = /3iat e q = /32a2.

Suponhamos que p # Piar e escrevemos p = 'Yn'yn-l ' ' . 7.. Claramente, o contorno

(p, q) não poderá ser contrátil pois nem 'h e nem 'y. podem pertencer a subcaminhos
de p que estejam em alguma relação mesh minimal.
De modo similar vemos que q deve ser igual a P2a2.
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Definição 3.10. Urrza subaOat;a a de .& é um ciclo se cada z;érZice em O pertencer a

ezafamente duas ./7ec/zas em G e er sl r z&ma enumeração {#o, zl, . . . ,an-l, 3n :: #O]'

dos vértices de C' fa/ que ez ste ama aresta erzfre ai-i e z{ em C, para lodo l $ i $ n.

Seja C' um ciclo que não é um contorno. Vamos denotar por n/(C') o número

de fontes de C' (que pela definição de ciclo é igual ao número de poços de C' np(C'))
Então n/(O) > 1. O ciclo C' é chamado ciclo redutível se existirem dois vértices
z, y em C, e um caminho p : = -+ . . . -+ 3/ em Z\ como segue:

tul

P

tu2

onde o ciclo C' consiste dos passeios toi e to2, tais que ambos p'twi e p'tw2 são ciclos

e n/(p':wi) < n/(C'), n/(p'':«2) < n/(C'). Nós então dizemos que um caminho tal
como p reduz o ciclo C'. Um ciclo C' é chamado irredutível se ele é um contorno

irredutível, ou se ele não é um contorno, mas não é redutível no sentido acima.

Inicialmente, temos o seguinte Lema que trata de uma propriedade dos ciclos irre-
dutíveis que não são contornos irredutíveis.

Lema 3.11. Sejam 8. uma aljaua dirigida e localmente Brita e u um ciclo irredlttíuel

em À que não seja üm contorno irredutÍuet, isto é, m é do tipo:
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a ai cl

C2

al

Z2

Cn-l
4

b ÓI ''-- Cn

onde z,ci e c« são /orztes de tu e podem coincidir. Á rzoZação é de um
c(zmtrzAo orzerzl(z(Ío e/7z tl;. l)e7tOf(Z17tOS pOr U : CI ----->C2 ' ' ' Cn--l -e---Cn

o passeio em À ligando ci e c« e não passando por =. Erltão, para cada l $ i$ n
não existe nenhum caminho de = para ci e nem caminho de ci para =.

Prova:

Vamos supor que para algum l 5; { $ n existe um caminho de # para ci ou
existe um caminho de ci para #- Denotamos por I' e ( os dois passeios distintos de w

ligando z e ci passando por a e b respectivamente. Vamos escrever u = u2ui onde cí
é o vértice em comum de ui e u2.

Suponhamos inicialmente que existe um caminho é? de z pala ci. Neste caso, iremos
ter dois ciclos: to. - 0-'# e to2 = 0''e. Vamos mostrar que n/(toi) < n/(w) Vi = 1, 2,

obtendo uma contradição ao fato de to ser irredutível.

. Se c: é um poço em '" observamos que n/(w) = 1+ n/(ul)+ n/(u2), logo

n/(wi) = n/(u{) < n/(w) p.r' i = 1, 2.
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. Se c. não é «m poço 'm '" temos q« n/(.«) = n/(o:)+ «/(«:) e como "/(u{) ;Z l,

temos n/(,«i) = n/(of) < «/('«) p'ra i= 1,2.

No caso que existe um caminho 0 de ci para z temos novamente wi = é?'tp e to2 = 0'i(
os ciclos induzidos por a e o argumento é muito similar ao anterior.

. Se c. é fonte em -« observamos que np(w) = np(ot)+ np(u2) + 2, e então,

nP(t«i) = «p(u{) + l < «p(«,) par- ; = 1, 2.

. Se c: «ão é fo«te em «, temos que «p(«,) = «p(«:)+ «p(«2)+ 1, e e«tão «p(.«i) =

nP(uf)+ 1 < np(w) pois 7zp(u{) ? l para i ' 1,2. Obtemos então nos dois casos
anteriores uma contradição ao fato de to ser irredutível.

E então concluímos que se existe caminho 0 de algum ci para 3 0u de z para algum

ci, este caminho reduzirá o ciclo w e isto não pode ocorrer. H

Teorema 3.12. S(ga Z\ alma afaz;a colzeaa, ./írzáZa, diria da e com frans/anão. Se
(:)ÇÀ') é árvore para toda subaljaua A' Ç A do tipo A«, então todo ciclo irredutível
em 5. é um cor\torno irredutível.

Prova:

Suponhamos que exista um ciclo irredutível w em zX que não seja um con-
torno irredutível. Então to é da forma como descrevemos no Lema anterior. Vamos

considerar a mesma notação usada acima para o ciclo to e também denominamos os

seguintes caminhos em to:

P : = -----+- ' ' ' -----9"' (Z ) PI : (Z '>-- . - . .-e--- (ZI -e--- CI ,

q : .t------,-..- qi : b'---''.---bi ----Cn
Consideramos os passeios wi = qp'' e w2 = qlupi''

Observamos primeiro que o(a) # o(b). De fato, suponha que a = r'Z) e sem

perda de generalidade assumimos que s > 0 ( a # b pela definição de ciclo). Então
deve existir um caminho 0 de a para b e neste caso, 0 reduz w, o que é uma contra-
dição
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Afirmação : Se o passeio to2 passa através de y = r'z, para algum s # 0, então
s < 0 e y pertence a pt ou a qi.
Primeiro observamos que y # c{ para todo i = 1, . . . ,n pois caso contrário teremos

um caminho entre ci e z e isto contradiz o Lema anterior.

Z

r'a, para algum s # 0, então

Suponhamos que s > 0. Então y não pode pertencer a pi pois senão existiria
um caminho de ci pala a, o que seria uma contradição ao Lema anterior. Analoga-
mente temos que y não pode pertencer a qt. Então s < 0 e y pertence a pi ou a qi e

temos a nossa Afirmação provada.

Vamos agora escrever pi e qt da seguinte maneira:

Pt : ci :: yi -----'" . - . ----,-y, = a e

qi : c« = yÍ - .
Escolhemos um vértice z da seguinte maneira: se o caminho pi cruza a r-órbita de

z, escolhemos .j o menor índice tal que yj esteja na r-órbita e tomamos z = g/j. Se
pt não cruza a r-órbita de #, tomamos z = a.

Analogamente, escolhemos um vértice z' da seguinte maneira: se o caminho qi cruza
a r-órbita de z, escolhemos / o menor índice tal que y, esteja na 7'-órbita de z e

tomamos ;' = gÍ. Se qt não cruza a 'r-órbita de z, tomamos z' = b.

Assim, temos que existem os seguintes caminhos:

(i) um caminho P cle z para z (que poderá ser p no caso em que
(ii) um caminho Pi de ci para z;
(iii) um caminho q de # para z'; e
(iv) um can)inho qi de c. para z
Logo. obtemos o seguinte ciclo:

«);
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Denominamos tili = qp't e tij2 := qtuPi L

Observe que úi e ú2 induzem dois caminhos diferentes em (Õ(zX) entre o(z) e o(z')

(pois um caminho passa pela órbita de # e o outro não) e isto contradiz a nossa
hipótese de indução.

Teorema 3.13. Se.ja Z\ üma aÜaua dir g da, coneza, ./ináfa, com Irans/anão e Damos

CLssumir qze Õ(.b') seja árvore para toda subaljaua À' de A de tipo An' Se C,, é um

contorno irredutível em a. então y = 'r-l= e o contorno C=v é do tiPO

©

z' U

©

Prova:

Afirmação: O contorno C',, deve cruzar um vértice z = 'r'=, s < 0.

De fato, suponhamos que (7.:, não cruze nenhum vértice z = r'z com s # 0 e seja
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Or, como abaixo

zl

Z2

y

q/

onde (J,, = (p, q) com p = p'al e q = q'a-.
Como o contorno C',, é irredutível, então ele é próprio, logo teremos que zi # z2 (e

aqui o(zi) :# o(a2) pois senão C',, seria redutível). Então o país'io zi '---#
em C.;v que cruza a r-órbita de z e o passeio ai ---..-!-,-..-.---- y ..-.--,=,..,-..- z2 em C',3/

que não cruza a r-órbita de = induzem dois passeios diferentes entre o(zi) e o(a2)
pois um passa pela r-órbita de = e outro não. Logo, obtemos o seguinte passeio em
/a r /= \ .

/

.(«- ) .(«) .(«,)

. .(y) '

o que é uma contradição ao fato de Õ(C,,) ser árvore. Portanto temos que C',, cruza
um vértice z = 1-'a para algum s. Como z\ não possui circuitos orientados concluímos

que s < 0 e a afirmação está provada. Em particular, z não é um vértice injetivo.
Vamos mostrar agora que y = r''r.

Sabemos que z = r'z, s < 0 um vértice em p ou em q. Suponhamos por
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contradição que y # r':z.
Sabemos que existem as flechas zi ---=!-r'iz e z2 ---=!-r'iz chegando em r'iz e
observamos também que existe o caminho g : r'lzi -} . . . --} r'zi = z. Sendo (p' um

caminho de O.;, que vai de z a y, temos que o caminho pi : g'pPÍa{ de z para g é
interlaçado com p e com p2 : g'pPiai que é interlaçado com q e neste caso o contorno

O,, é redutível e isto é uma contradição.
Queremos mostrar com as notações acima que p = /3ÍaÍ e q = /3tai. Suponhamos,
por exemplo que p # /3Íal. Então existe um vértice gi # zi e uma flecha P; : gi --} y
tal que p = /3 wa{ onde to é um caminho de zi para pi Claramente, também existe

uma flecha al! : = -} yi-

f

Observamos que nenhum vértice do caminho w cruza a r-órbita de # e também,
como zi # yi temos que o(ai) # o(yl) pois senão em ambos os casos teríamos

circuito orientado em zX. Disto, obtemos para a subaljava zXI : ,zi de zX o

i«
g/i

seguinte grafnórbita

0(A-) : .(y:) .(«) .(,- )
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onde temos dois passeios distintos entre o(ai) e o(gl) pois um deles passa pela r
órbita de r e outro não e isto contradiz a hipótese de que O(Z\) é uma árvore.

Similarmente, q deve ser igual a /3lat, e temos o que queríamos.

3.3 Demonstração do resultado principal

Vejamos agora as equivalências do Teorema 3.1 que faltam ser verificadas.

A implicação (a) + (d) vale pelo Teorema 3.5 de Assem e Liu juntamente com a
Proposição 3.9.
Para mostrarmos (b) :> (e) basta vermos clue como H:(A) = 0 temc's pelo Teorema

3.2 e pela hipótese que Z\ não possui flechas múltiplas que .A é Ai.p-livre, então pelo

Teorema 3.4 temos que H:(hO(z\)) = 0; logo, por 1321 temos que O(A) é árvore.

Por outro lado, para obtermos a implicação (e) + (b) basta vermos (lue como O(z\)
é árvore, temos que H:(kO(Â)) = 0 por 1321 e que também vale o Teo.3.4. Logo,

o (ko(A)) = n':(A.).
(f) + (d)
Primeiro vemos pelo Teorema 3.12 que (f) implica, que todo ciclo irredutível é um
contorno irredutível e pelo Teorema 3.13 que todo contorno irredutível é do tipo

O,, com r'iz = 3/. Neste caso temos que O,, obviamente é

= 'y

naturalmente contrátil.

(e) :+ (f)
Suponhamos que a aljava-órbita (2(A) de A seja árvore. Consideremos o grafuórbita

Õ(A). Basta observarmos que se A' é subaljava de A então (2(z\') é um subgrafo de

Õ(A). Logo, como (2(a.) é árvore, o seu subgrafo Õ(A') também é árvore para toda

A' subaljava de Z\.

e
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3.4 Consequências e exemplos

Com o Teorema 3.1 obtemos uma caracterização das álgebras de tipo mesh que são

fortemente simplesmente conexas. Temos também que as álgebras de tipo mesh que
satisfazem o Teorema 3.1 possuem a condição de separação e portanto possuem uma

componente pós-projetiva (ver j171). Logo, podemos enunciar o seguinte Corolário:

Corolário 3.14. Se.ja /\ uma aÜaua ./inata, diríg da e com Zrans/açãa e A = ka

cl álgebra de tipo mesa associada a a.. Se À. satisfaz alguma das propriedades do
Teorema 3.1 então IX possui componente pós-projetiua.

Observamos que existem álgebras de tipo mesa que possuem componentes

pós-projetivas, porém, não satisfazem as propriedades do Teorema 3.1.

Exemplo 3.15. Vamos considerei a álgebra A = 1lê- onde

zS ; l

2

7

e » =< 13xa~ -- l3ac*a >

Claramente esta álgebra não satisfaz a propriedade (d) do Teorema 3.1, pois

ela possui o contorno irredutível C'.,, que não é naturalmente contrátil em (A, p)-
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Para sabermos que esta álgebra possui componente pós-projetiva usamos o procedi-

mento de Drãxler e de la Peão (ver o Teorema 1.26 no Clapítulo 1). A álgebra A pode

ser vista como a extensão por um ponto A :: BIÀ/l onde ik/ = radP7 e Z? = lü' onde

A'- l

4 9
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Como a álgebra B possui componente pós-projetiva, basta termos que radP7 = Pa ©

Põ seja dirigido com B-módulo e isto ocorre (podemos construir a aljava de Auslander-
Reiten de B e verificar que não existe um B-módulo indecomponível não projetivo

W tal que Pa :3 rl'V e l.V :3 Pe ou Põ :3 rW ' ç+' :g P2)-

De fato, a aljava de Auslander-Reiten I'a de B é a seguinte:

& e

& 8 e e

e /, -

e
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