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Áos meus país e

üo meu $1ho José Pálio



Goza a euforia do võo do anjo perdido em ti

Não indagues se nossas estudas,

tempo e vento, desabam no abismo.

Que sabes tu do flm?

Se Lemes que teu mistério seja uma noite,

enche-o de estrelas.

Conserva a ilusão de que teu

võo te leva sempre mais alto.
No deslumbramento da ascensão

se pressentires que amanhã estarás mudo

esgota, como um pássaro, as canções

que tens na garganta.

Canta. Canta pala conservar a
ilusão de festa e de vitória.

Talvez as canções adormeçam as feras,

que esperam devorar o pássaro.

Desde que nasceste não é mais

que um vâo no tempo

Rumo ao céu?

Que importa a rota.

Voa e canta enquanto resistirem as asas."

Menott{ Det Picchia



Conduta,

Onde estou encontram-se relíquias
Aguardando mãos laboriosas
No carrego cantante o potencial está
Uma seara dorme na Terra generosa

A estrela de pedra, esconde a coluna
Espera do trabalho a transformação
Aguarda o solo o arado e a semente
E a bem vinda chuva para a germinação

Assim a corrente d'água necessita
De canais para então a sede matar
E a pedra, um instrumento que a talhe
Para que o feito se faça eternizar

A educação que estivera adormecida
No meu eu querendo despertar
Hoje reúne verbo, técnica e pensamento
Para todos poder informar

SÓ peço que o trabalho ora exposto
Deste clã extrapole à sociedade
Seria em vão todo meu esforço
Não comparei-lo com a humanidade

Jorna de Angelis adaptação Digo



Mat Secreto

Se a cólera que espuma, a dor que mora
N'alma, e destrói cada ilusão que nasce,
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração no rosto estampasse;

Se se pudesse, o espírito que chora
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, (lue inveja agora
nos causa, então piedade no causassel

Quanta gente que ri, talvez consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo
Como invisível chaga cancerosas

Quanta gente que ri, talvez existe
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!

Ra m ndo (correia
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Abstract

The main aim of this work was to characterize the one-point extensions of

strictly sAod algebras. SAod algebras have appeared in the article of Coelho-

Lanzilotta j17) and generalize quasitilted algebras that were introduced by
Happel-Reiten-Smalg in 1281.

One-point extensions of strictly sAod algebras can be divided in the following

cases: one-point extensions for non-projective and projective decomposable
modules, and for indecomposable modulem. When we Lave a strictly sÀod
algebra .A and an Á-module M, these extensions essentially depend on the
place where the module M nes regarding of the subcategories ,C...l and 7Z..4 of

inda. Our main resulta are the following:

Theorem O.l Z)et ,4 óe a sfr ct/y shod aZgeóra and M = radP be an .4-

module lohich contains at least one non-projectãue indecomposable direct sum-

mand {n 'R.4 wÀere P s a AooÃ-#na/ pr(ÜectÍue. Then .AI.ü/l ís strict/y shod
ütgebra if and onty ifM is a directing module in addíRA and vM ç: addCA.

Theorem 0.2 Let .A Zle a shod a/geóra and ]W óe a projecf ue .A-moda/e

Then .4jW] {s a shod a/geóra d and on/g/ {/'/or a// {ndecamposaZ,/e Á]W]
module Z -- (kt X., f) either X C addC,A or X C üdd:RA.

Theorem 0.3 .Let 4jWI óe a sfr ct/y shod a/geóra and M = radP wÁere r'

á. « Àoo#-#-/ p,de'tÍ". Th.« Z«tl(W, M) -d Z«tã(W, M)

We have made use of these results of one-point extensions of strictly sAod
algebras .4 to obtain the Hochschild Cohomology groups of Á. Moreover,

we have generalized many resulta of quasitilted algebras and we have worked
with sAod algebras and tilting theory.



Resumo

O principal objetivo deste trabalho foi o de caracterizar as extensões

por um ponto de álgebra sAod estritas. As álgebras sAod surgiram no tra-

balho de Coelho-Lanzilotta j171 e generalizam as álgebras quase-inclinadas
introduzidas por Happel-Reiten-Smalg em 1281. As extensões por um pon-
to de álgebras sÀod estritas se dividem em extensões por módulos decom-

poníveis não-projetivos e projetivos, e por módulos indecomponíveis. Dada

uma álgebra sÁod estrita .A e um Á-módulo JI/, estas extensões dependem
essencialmente do lugar onde se encontra iV em relação às subcategorias .C...l
e 7Z..4 de inda. Como resultados principais citamos os seguintes teoremas:

Teorema O.l Soam .4 uma á/geóra shod estrita e M = radP com P pro-

jetil)o $nat de gancho, um A-módulo decora'poníuel com Feto menos um so-
mando direto {ndecomponúe/ não-projetit;o em R.4 . .Então .4lWI será shod

estrita se, e somente se, M for um módulo dirigido peüencente a, add'RA e
TM c üddEA.

Teorema 0.2 Sejam Á ma á/geóra shod e .A/ «m ,4-módu/o proletáuo

.Então KIWI será uma á/febra shod se, e somente se, para gua/gaer ánde-

componíuel Z -- Çkt X, f) tivermos X. C addCA o'ü X C ctdd'RA.

Teorema 0.3 Seja .4lAí=1 uma cí/geóra shod estráfa, onde M = radP com P

«m p,det{« ./i-/ de g««cÀ.. .Ente. -E:«tl(W, M) = 0 e Ezt%(M, M) = 0.

Utilizamos os resultados sobre extensão por um ponto de álgebras sãos es-
tritas .A para obtermos os grupos de Cohomologia de Hochschild de ..4. Além
disso, generalizamos vários resultados de álgebras quase-inclinadas e traba-

lhamos com álgebras s/zod e a teoria inclinante.
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Introdução

A Teoria de Representações de Algebras é uma área que tem evoluído
muito nos últimos anos, tanto no sentido de abrir novos horizontes de estu-
dos, como no sentido de reestruturação de conceitos já conhecidos.
Esta teoria tem por objetivo estudar as álgebras por meio de suas categorias

de módulos. De maneira mais geral, estuda-se a categoria de módulos finita-

mente gerados à esquerda (ou à direita) sobre uma álgebra de Artin. Muitos
dos conceitos e resultados da Teoria de Representações de Algebras têm ori-

gem recente e foram desenvolvidos, em sua maior parte, nos últimos trinta
anos. A Teoria em si data de meados do século dezenove com o descobrimento

dos quatérnios (o primeiro corpo não-comutativa) e com o desenvolvimento,

durante a primeira parte do século vinte, da teoria de álgebras semisimples
de dimensão finita sobre corpos

Nos anos 40 e 50 são apresentadas as conjecturas de Brauer-Thrall l e Brauer-
Thrall ll que anualmente já estão totalmente resolvidas para álgebras de di-
mensão finita sobre corpos algebricamente fechados. Seguem-se também os
trabalhos de Gabriel, Roiten, Dlab, Ringel e Nazarova nos anos 60 e 70.

Na década de 70 surgem os trabalhos de Auslander-Reiten com os conceitos

de sequências quase-cândidas, morfismos fonte e poço e morfismos irredutíveis

de álgebras de Artin. Também Claus Ringel, juntando as idéias dos trabalhos

de Auslander-Reiten, formalizou o que chamamos anualmente de aljavas de
Auslander-Reiten.

Trabalharemos aqui ora num contexto mais geral de álgebras de Artin, ora
num contexto mais restrito, onde assumiremos .4 uma álgebra de dimensão fi-

nita sobre um corpo k algebricamente fechado. Neste último caso às álgebras

podemos associar gratos ordenados, que chamaremos aljavas, e aos m(5dulos,



as representações de aljavas associadas.
Algumas álgebras já têm sua classificação totalmente conhecida e também

uma descrição completa de sua aljava de Auslander-Reiten, como é o caso
das álgebras hereditárias (álgebras em que o radical de cada projetivo é pro-.

jetivo).
Muito próximas das álgebras hereditárias e com propriedades importantes,
estão as álgebras inclinadas, cuja teoria generaliza a Teoria de Monta. Uma

álgebra -B é {nc/{nada se -B = .End..!T onde .A é uma álgebra hereditária e

T um .4-módulo inclinante. Algumas vezes temos dificuldade em estudar a

categoria de módulos de uma álgebra e então transferimos o problema para
uma outra álgebra mais simples. Neste contexto destacam-se os trabalhos

de Happel-Ringel, Brenner-Butler e também de Auslander-Platzeck-Reiten

e Bernstein-Gelfand-Ponomarev, que introduziram a noção de módulo incli-
«-te («eja [41).

Como uma generalização da teoria inclinante, surgem com os trabalhos de
Happel, Reiten, Smalg em 1995, as álgebras quase-inclinadas. Em 1281, eles

descrevem as álgebras quase-inclinadas de maneira categórica e estabelecem
uma equivalência dessas álgebras com as álgebras ,4 tais que g/djm.4 $ 2 e

para qualquer X C ind4, ou pd,IX $ 1, ou id.iX $ 1. Também, eles colo..

cam uma caracterização dessas álgebras em função de certas subcategorias
plenas, .C.4 e 7Z..l, de ind4 com .A uma álgebra quase-inclinada. Temos assim

uma trisecção da categoria inda, isto é, (,C.,!\R...l) u (,c,.! n 'R.4) u (7z..4\.,c..4)

dá-nos a categoria ind.4.

Posteriormente, surgem vários trabalhos sobre estas álgebras entre os quais
destacamos: Coelho-Happel, no qual os autores mostram a existência de com-

ponente pós-projetiva na aljava de Auslander-Reiten de uma álgebra quase-

inclinada; Coelho-Skowroiíski sobre as componentes conexas das álgebras

quase-inclinadas onde é dada a estrutura de componentes com ciclos orienta-

dos, componentes regulares e componentes não-regularesl De La Peça, Mar-
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uns e Coelho sobre as extensões por um ponto de álgebras quase-inclinadas,
onde os autores caracterizam as extensões por um ponto por módulos decom-

poníveis; De La Peíía e Trepode sobre extensões por um ponto de álgebras
quase-inclinadas por módulos indecomponíveisl Huard sobre extensões por

um ponto de álgebras quase-inclinadas por módulos projetivos e finalmen-
te Happel afirmando que uma álgebra quase-inclinada ou é derivadamente
equivalente a uma álgebra inclinada ou é derivadamente equivalente a uma

álgebra canónica. Em particular, se .A é uma álgebra quase-inclinada, então
c.,! n 7z...i # @. Muito tem sido feito nesta área, que está se desenvolvendo

rapidamente.
Em 1998 surgiram as chamadas álgebras sAod (small homological dimensi-

on) no trabalho conjunto de Coelho e Lanzilotta. O objetivo dos autores
era generalizar a trisecção de mod.A para álgebras com a propriedade de que

para qualquer X C ind4, ou pd.4X $ 1 ou id.IX $ 1, mas não satisfizessem

necessariamente g/dÍm.A $ 2. Muitas das propriedades das álgebras quase-
inclinadas valem para as álgebras sAod, pois não dependem da dimensão glo-

bal da álgebra (veja j171). Notemos que as álgebras sAod contêm as álgebras

quase-inclinadas que por sua vez contêm as álgebras inclinadas. As álgebras

saca .4 tais que gldim..'1 = 3 são chamadas de álgebras sÀod estritas. Uma
das propriedades interessantes das álgebras sÀod é a existência de uma tri-
secção da categoria mod 4 (vda j171). Observemos que se ,4 é uma álgebra

s/zod, podemos ter ,C.,! n 'R..4 = g (vda exemplo no capítulo 11). Também as

álgebras sAod podem ser escritas como uma extensão iterada de álgebras in-

clinadas (veja j171). Isto nos permitirá obter, utilizando trabalhos de Happel
e de Assem, os grupos de Cohomologia de Hochschild para álgebras sAod a

partir dos grupos de Cohomologia de Hochschild de uma álgebra inclinada e

de propriedades das extensões por um ponto de álgebras sAod. Finalmente,

notemos que os módulos inclinantes sobre álgebras sÀod têm propriedades
interessantes tais como não estarem totalmente contidos em nenhuma das
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subcategorias ,C.,! e 7?..4 de índ-A para .A uma álgebra sÀod estrita.

Nosso objetivo neste trabalho foi o de caracterizar as extensões por um pon-
to de álgebras sÁod. Estas extensões se dividem em extensões por módulos
decomponíveis não-projetivos e projetivos, e por módulos indecomponíveis.
Dada uma álgebra sÀod .A, estas extensões dependem essencialmente do lu-

gar onde se encontra o .A-módulo ]l/ em relação às subcategorias .C...i e 'R.4 de

inda. Utilizamos os resultados sobre extensões para obtermos os grupos de

Cohomologia de Hochschild de 4. Também generalizamos vários resultados
de álgebras quase-inclinadas.

No capítulo l veremos brevemente os conceitos básicos da teoria de represen-

tações de álgebras bem como alguns resultados que serão utilizados frequen-

temente no decorrer dos capítulos seguintes. Também aparecem algumas
generalizações de conceitos e propriedades de ]28] .

No capítulo ll apresentaremos alguns resultados de álgebras quase-inclinadas,

propriedades e exemplos, e a caracterização dada por Coelho-Lanzilotta para
álgebras sÀod, propriedades destas álgebras e exemplos.

No capítulo 111 introduziremos as extensões por um ponto de álgebras sAod
e daremos uma caracterização para estas extensões. Dada uma álgebra sãos
,'i, esta caracterização vai depender essencialmente da localização do módulo

M em relação à trisecção da álgebra .A. Vamos nos concentrar nas álgebras
sAod estritas.

No capítulo IV calcularemos os grupos da Cohomologia de Hochschild de
álgebras sãos, utilizando os resultados obtidos no capítulo 111, bem como
resultados de Happel e de Coelh(»Lanzilotta.

No capítulo V trabalharemos com alguns resultados de álgebras s/zod e a te-
oria inclinante, destacando-se o fato de um módulo inclinante, numa álgebra

sÁod estrita ,4, não estar inteiramente contido em nenhuma das subcategori-
as .C.,l e 'R,{.



l Preliminares

Capítulo l

Preliminares

1.1 Introdução

Neste trabalho vamos considerar que .A é uma álgebra associativa com identi-

dade e indecomponível. Também assumiremos que Á é uma álgebra de Artin,
isto é, ,4 é uma álgebra sobre um anel artiniano comutativo R que, como R-

módulo, é finitamente gerado. Em alguns casos, contudo, nos será mais útil

assumir ,4 uma k-álgebra de dimensão finita com k um corpo algebricamente
fechado. Indicaremos por moda a categoria cujos objetos são os .4-módulos
finitamente gerados à esquerda e cujos morfismos são os morfismos entre
módulos finitamente gerados à esquerda, e por inda, a subcategoria plena

de mod,4 dos .4-módulos à esquerda indecomponíveis e finitamente gerados.

Neste capítulo introduziremos brevemente conceitos básicos da Teoria de Re-

presentações, bem como conceitos que serão utilizados nos capítulos seguin-

tes. Para maiores informações sobre cada tópico deste capítulo colocaremos
referências em cada seção.

Teorema 1.1 rKruZZ-SchmídtJ
Todo A-módulo Brita'mente gerado é a, soma, direta $nita de A-módqtos $-

nitümente gerados indecomponíueis (isto é, que não se decompõem não tri-
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iatmente co«üo soma de dois -«ód'«tos). Tat peco«aposição é essenciütment.

Consideremos agora Á = /T: (D . . . Q .Zl" a decomposição de .4 em .A-

módulos projetivos indecomponíveis onde a :# PJ se i# .j. Quando si = l
para todo { = 1, . . . , t então .A é dita ser uma álgebra básica. Tecnicamente

é mais fácil lidar com módulos sobre álgebras básicas. Como a teoria de re-
presentações de álgebras tem como objetivo estudar álgebras através de suas

categorias de módulos, o Teorema de Monta, a seguir, permite-nos restringir
este estudo à categoria de módulos sobre álgebras básicas.

Teorema 1.2 rlit/07qfaJ

Seja A nma átgebra, de Artin. Então existe uma átgebra básica B tal qwe as

patego'üas moda e modB são equiuatentes.

Observemos que o Teorema de Monta é mais geral do que o enunciado

aqui. (veja por exemplo j31]).

1.2 Algebras de dimensão finita e aljavas
+

Seja .4 uma k-álgebra de dimensão finita sobre um corpo A algebricamente
fechado, básica, associativa com identidade e indecomponível.

Então .A pode ser caracterizada em termos de grados orientados que cha-
maremos aljavas. Observemos que para as definições de aljavas e álgebras

de caminhos não necessitamos ter o corpo k algebricamente fechado, contu-

do para a caracterização dada pelo Teorema de Gabriel precisaremos dessa
hipótese sobre o corpo k. Para mais detalhes veja l91, capítulo 111 e j151,

capítulo ll.

Definição 1.3 Irmã aÜaua Q é composta por um corÜwnto de ué7'ficas (2o,

u« corja.«to de Pechas Q\ e '«m pür de junções s,e : Q\
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g-/g«, ./7e.Á« a C Q:, ;(a) á . «é«tác. íníc{«Z 'í' '* '"g-«fo g«. .(a) é

o vértice $nat de cl.

Exemplos

l

l --a- 2 --e- 3 ---Z- 4

Na aljava acima temos que {1, 2, 3, 4} é o conjunto de vértices, {a, /i, '7}
é o co-j«nto de flechas, s(a) = 1, s(P) = e(a) = 2, '("r) = e(P) = 3 e
e(7) = 4.

2

Na aljava acima temos que {1, 2} é o conjunto de vértices, {a,P} é o
co«junto de fiech,s, .(P) = .(a) = 1, '(a) = .(P) = 2.

Definição 1.4 ZI/m caminho 'r em C? = (Qo, Qi, s, e) á descrito da seguinte

./b"ma; 7 = '-«...a: t«/ q«. pa« l 5; á $ n -- 1, e(ai) = s(ai+i). O

court\priwle'nto de um caminho 'l será o número de flechas deste caminho e

será denotado por /('y). Por convenção, wm caminho de complemento
ze« (ou «« ca««indo t«i«i«t) é «m c«mini-o «m $«h« «ssoci«d' « "«
uártÍce a C (2o e gue denofaremos por c..

Dado um caminho ' = c-. . . . a: denotaremos por s('7) = s(ai) o vértice

inicial de 7 e por e('y) = e(a«) o vértice final de 7. Quando 7 não é um

caminho trivial e s("y) = e('y) dizemos que 7 é um ciclo orientado.

Soam agora k um corpo e Q - (Qo, Qi, s, e) uma aljava ânita, isto é, on-
de os conjuntos Qo e Qi são finitos. Consideremos B o conjunto formado por
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todos os caminhos de Q, inclusive os caminhos triviais. Seja kC? o A-espaço
vetorial com base -B. Vamos definir uma multiplicação nos elementos da base

B. Dados dois caminhos de C2, 'i = a. . . .ai e ' 2 = /3. . . .Pt definimos:

í P....P:««...«: ;. .(-«)-;(#:)
'Ya 'VI := <

l 0 .e .(a«) # '(P:)
Podemos estender por linearidade tal multiplicação a todos os elementos e

assim deânir em A(2 uma estrutura de k-álgebra que chamaremos de álgebra
de caminhos de Q. Uma relação em C? é uma combinação linear de
caminhos de comprimento maior ou igual a dois, todos eles com os mesmos
vértices iniciais e finais. Um conjunto E contido em um ideal admissível R

é um sistema de relações de -R se .E for um conjunto gerador de R e todo
elemento de E for uma relação. Por abuso de notação usaremos R para
denotar tanto um sistema de relações como o ideal admissível gerado por
tais relações. Maiores detalhes podem ser encontrados em l91, capítulo 111 e

jlSI, capítulo l.

Definição 1.5 U«.« aÜa''a com «Jaçõe. (Q, R) é d«d« p« «m« «Ü-«
Q e um sistema de relações R de l m ideal admissíue! de kQ. A álgebra de
ca,aninhos dada pot \ w a aljauü corri relações (.(2, Rb e, por de$nição, a ütgebra

Teorema 1.6 r(;abr'íeZ9

I'oda átgebra A de dimensão Brita. sobre um corpo algebricamente fechado

k, básica e indecomT)onÍuel, é isomorja a. uma álgebra de caminhos dada por
uma atjaua com relações.

1.3 Representações de aljavas e módulos

Seja Á uma A-álgebra de dimensão finita. As representações de uma ajjava
com relações correspondem a módulos sobre a álgebra quociente da álgebra
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de caminhos associada. Obtemos então uma descrição dos módulos em ter-

mos de espaços vetoriais e transformações lineares. Isto nos será útil nos

exemplos apresentados ao longo do trabalho.

Sda (O, -R) uma aljava finita com relações. Vamos definir a categoria

mod(C?, -R) das representações finitamente geradas de (Q, R).

Definição 1.7 ZI/ma representação .Pnítamente gerada de Q é dada

P., y = ((U)icQ., (/a).CQ.), onde p«« c«da i C Qo, % á "m "paço «et«{«/
de dimensão Brita. sobre k e para, cada a C Qt, f. é Kma transformação

/ cear de l,/s(.) em l/e(.).

Dado o caminho não trivial 7 = a« . . . ai de ia .j definimos y('y) como

sendo a transformação linear de l,Ç a i6 dada pela composta /a. . . . /a.. Po-
demos estender esta definição para uma combinação linear de caminhos. Isto

é, se p = >1:,y À,,7 é uma relação de { para j então

y(/:') À,}''('y) : % --+%

é uma transformação linear.

l

Definição 1.8 ZI/ma representação ./inÍtamente gerada de (Q, -R) á uma re

presentação $nitamente gerada de Q qze satisfaz üs relações de R.

D.das du.s repr's'ntações 1'' = ((%)iCQ.,(/a).CQ.) e H''' = ((Wi){cQ.,

Ig.).CQ.) um morfismo @ : y --+ W é dado por uma família de transfor-

mações lineares é = (éi){co. tal que, para cada flecha cv : i ---} .j, o seguinte

diagrama comuta:

U --!b }

w: --=- t'6
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\s\o ê, @ij. = g.$i

O conjunto de morâsmos de y e W é um k-espaço vetorial e a compos-
ta de morfismos é definida naturalmente coordenada a coordenada. Assim.

mod(Q, -R) é uma categoria, chamada categoria das representações fini-

tamente geradas de (Q, R).

equivalentes como k- categorias.

Maiores detalhes podem ser encontrados em ]91, capítulo 111 e [15], capítulo
11

1.4 Teoria de Auslander-Reiten

Na década de 70, Maurice Auslander e Idun Reiten introduziram o con-
ceito de sequências quase cândidas (anualmente chamadas de sequências de

Auslander-Reiten). A importância destas sequências exatas curtas está nos
morfismos que a compõem. Mais tarde esses morfismos foram utilizados para

a definição de uma ajjava, chamada ajjava de Auslander-Reiten da álgebra
.,4. Estas aljavas, formalizadas por C.M.Ringel, nos ajudam a visualizam' a

categoria {nd 4.

Assumiremos aqui que .4 é uma álgebra de Artin. Detalhes podem ser en-
contrados em l91, capítulo V e l61, capítulo lll.

Definição 1.10 Uma sequência ea;ata c rta gue não cinde entre .4-mód /os

ü - N --l- E --!- M - Q

é umcl sequência de Auslctnder-Reiten se N é indecompon'íue! e para
todo morSsmo h : X ----+ M, X. C rr\odA, qze não seja ' ríl e'pira\ot$s'mo q'ue

cinde (isto é, qxe não seja umo, secção), existe h' : X tül qxe gh' = h.
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Observação: Para facilitar a notação, vamos chamar as sequências de Auslan-

der-Reiten de sequências de AR.

Teorema 1.11 rEaástêncía e UnÍcídadeJ
Sejam ..'l wma á/geóra de .4rtin e M um .4-módu/o índecomponúe/.

(«) Se M não for p«jeü«o então «isto e é únic«, « menos de iso««Fs"''o,
a seg anciã de .AR terminando em ]U

ü - N ---!- E ---z- M - q

(b) Se N não for injetiuo então existe e é única, a menos de isomorlismo,
Q sequência de AR começando em N

0 - N ---.c- E

Definição 1.12 Sda M m Á-mództ/o ándecomponz'oe/.

(1) Um morSsmo g : E ---+ M é um poço em M se:

(a) g não é um epimor$smo qu,e cinde.

(b) para todo h : E --+ E tal q'ue gh = g, h é u,m ctutomor$smo.

(c) para todo h : X --+ M que não seja um epimor$smo que cinde,
existe h' : X --+ E tüt que gh' -- h.

(2) Um «orPsmo f = M ----+ E é umü fo'n,te em

(«) j não é '«m mo.«o««Psm. que cine,'.

(b) para todo h : E ---} E tal que hJ = f, h é lm automor$smo.

(c) para todo h : M ---+ X que não seja, um monomorSsmo que cinde,
existe hi l E ---.} X. tül que hif -- h

]l/ se
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Definição 1.13 Um morgsmo gae não c nde .f C -Hom.,l(X,y) é chamado

de il'reduz'íuet se para. cadct decomposição f ou g é lm epimorfismo

que cinde ou h é um monomor$smo que cinde.

Seja M um .Á-módulo indecomponível. Quando M não é projetivo sabe

mos que existe uma única sequência de ÁR terminando em M:

Q - N --L- E --!- M - q

Recordemos que o .A-módulo Ar é indecomponível e é univocamente determi-

nado a menos de isomorfismo. Denotaremos .V por r.A/. O .4-módulo l-M é
dito ser o transladado de Auslander-Reiten de M.
Do mesmo modo, se tomarmos N um ''l-módulo indecomponível não injetivo,

então existe uma única sequência de .AR começando em N:

0 - N --x- E

Notemos que .A4 é um .A-módulo indecomponível e é univocamente deter-
minado a menos de isomorfismo. Denotaremos M por r'iJV. O .4-módulo
7--tJV é dito ser o transladado inverso de Auslander-Reiten de .N

Definição 1.14 Sega .A wma á/geóra de .4rtin. ,4 aÜaua de .AusZande7'

Reitera de .A, I'..i, é de#nÍda como segue;

(ü) Os «értice; e;tã,o em co«esta«-dênci« bi'«nÍu"" "« « classes d. iso-

mor$smo dos A-módulos indecompon'íueis, isto é, para cada indecom-

ponúe/ M assou amos um utírfÍce IA4=1 e os uérZ ces IJtí=1 e [W'] são os
m,elmos se e só se M =. M'

r'ó,) ezíste zzma ./7ecÀa ].a/] --.} ]W'] se e só se ezÍste zlm mor$smo ím.edufíbe/

.44' -.} .4/'. .4 ./ZecAa IWI --> IA4'l tem ua/Mação (a,b) se ezste um

poço aM ® X -} M', onde M não é um somando de X, e uma, fonte

iv --.} bll/' a) }', onde .4/' não é um somando de y
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Observemos que se a valuação (a, 6) for tal que a = b, omitiremos a sua

indicação e colocaremos "a" flechas.

Para maiores detalhes e exemplos sobre a aljava de Auslander-Reiten veja o
capítulo Vll de l91 e o capítulo IV de jlSI.

Introduziremos agora alguns resultados sobre sequências de Auslander-
Reiten que nos serão úteis no decorrer do trabalho. Detalhes sobre a notação

utilizada e algumas noções básicas não deÊnidas podem ser encontrados em

jll, capítulo X, l61, capítulo 111, l91, capítulos V e Vll e jlSI, capítulo IV.

Definição 1.15 Sd«m M e .M pertencentes « m.d4 . 'P(M, .V) o R-swómódu/o

de Hom,AÇM.N), consistindo dos rllor$smos f : M -+ N que se fatorar"i"b

CLtrüués de um módulo projetiuo. Então de$nimos

Romã ÇM, N );Ew.H'', .v) - '';i=1';j' '
Analogamente temos T;ã,l(W, .V) - gema(M:g), onde Z(M, N) consiste dos

morfismos / : M --} JV que se falaram através de injetivos.

No que se segue, Z) : moda --} mod4'z' será a dualidade usual Z) = goma;(--, k).

Teorema 1.16 Sela X um ,4-módw/o. .Então pd4X 5; l se, e semente se,
#o«...*(DÁ,rX) e {d«X É l se, . «m.«f. ;e, nom..(,-':X,.4)

Teorema 1.17 rFórmuZa de -AusZander9
Sejam M e N dois A-módulos. Então existem os isomor$s'mos

Ezt\ÇM,N) Z D!!.gu..AQv'\ N,M) N , TM)

que são fbntoriais en\ ambas as uatiáueis

Corolário 1.18 rO Se pd.iM 5; l e N é aró traria, ezÍste um {somor$smo
E=t\ÇM,N)N- OmAÇN,TM);
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(ii) Se i,dAN Ê 1- e M é arbitrado, E=t\.ÇM,N) = DHomAb'l N, M)

Definição 1.19 Z,/m caminho de um módw/o índecomponz'ue/ JW a um módw/o

indecomponíuel N é uma sequência, de morjismos

Ã/ = Mo -$ Mi jt-\ M*.\ :\ Mt -- N

entre módulos indecom'pon'íueis, onde t Z \- e cada fi é não nula. Um caminho
será chamado t guia/ se t = l

Definição 1.20 -Dizemos qae um camaRÃo

Zo -e.> Z. -.gb . . .

de n7zoz:/irmos írredtttztleis tí secctonaZ se rZi 2g Zi-2 para t :: 2, . . . , m + l

Definição 1.21 Um camaRÃo não fr u a/ de i14 para M á chamado urn ciclo
em mod.4.

Definição 1.22 ZI/m mód /o M C mod4 é dáfo ser dirigido se não exis-

tirem comandos diremos indecomponíueis M' e M" de M e zm módulo in-
decomponíuet não-projetiuo X com um caminho X --» M' e um caminho
M"-ul-X.

Observemos que se M é indecomponível então M é dirigido se, e somente

se, Jt4 não pertence a nenhum ciclo (veja ]261, seção 1, j13], 1271 ou [391).
Para uma discussão mais geral sobre as sequências e aljavas de Auslander-

Reiten veja l91, capítulos IV e Vll ou jlSI, capítulo IV

1.5 Extensões por um ponto

Nesta seção definiremos extensão por um ponto de uma álgebra ,'l por um
.4-módulo M. Observemos que a definição de extensão por um ponto pode
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ser feita para anéis, porém neste trabalho, iremos utilizar somente a definição

de extensão por um ponto de k-álgebras de dimensão finita. Para maiores

detalhes veja l91, capítulo 111 ou 1201.

Consideremos k um corpo. Sejam .A uma k-álgebra de dimensão finita e
M C mod,4 um módulo. A extensão por um ponto de .A por JW é por
definição a k-álgebra de dimensão finita

«.«:-l; : l

com as operações usuais de matrizes.

Podemos pensar também em termos de idempotentes

Seja A = kC?/R uma k-álgebra de dimensão finita. Seja i uma fonte
em I' e e{ o correspondente idempotente de A (veja l91, Clapítulo 111, seção

2). Como não existem caminhos terminando em i, temos que eiAe{ = k e
eiA(l -- ei) = 0. Se kQ'/-R' denota a ajjava com relações obtida removend(»se
. vértice i e ;s relações começ-do em {, então (l -- ei)A(l -- .i) = kQ'/X'
Então kQ/X é obtida de A' = kQ'/R' adicionando-se um vértice i, junto com
as flechas e relações começando em i. Assim teremos

que é a extensão por um ponto de A'

Novamente consideremos Á uma k-álgebra de dimensão finita e M C
mod,4. Seja C..l a categoria cujos objetos são as triplas (k', X, /) com X em
mod.4 e / : M' um .4-morfismo. Os morfismos entre dois objetos

lk', X, /) e (k', X', ./'') são p;:es de morfismos (a,/3) onde a : k'
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h-morfismo induzido por M ® a e P : X um .4-morfismo tal que o
diagrama

a'M' ]w'

/

P.x .x
comuta

Definição 1.23 Soam Z = (k',X,./) e Z' = (k',y,g) duas tr@/as .«. C..l

Chamaremos se'm,a direta das útil)tas Z e Z' à tripla

zoz'- (k''''',x®y,l l)

Definição 1.24 .4 tüp/a Z = (k', X, ./') em Ca á chamada de decomponÍbeZ
se pode ser escrita como soma direta de Ostras abas triplas em cA, isto é, se

Z à; ,x' , j' ) © çk' .x'' . j" )

Temos a seguinte caracterização para triplas decomponíveis

Observemos que uma tripla Z = (k', X, /) é decomponível se existir um

número 0 < s < t e ap]icações /l : .A/s ---} Xi e /2 : ]v 's ---} X2 tais que,

ou s < t ou X2 # 0, e morfismos éi = (i,,ii) e é2 = (it-.,á2) tais que os

seguintes diagramas

M; --!t-- Mt --!!!-' M;

/- l l / l.r.
v # v

x: !L- .k "' : x:

M'-. J!:=. M' -!=- M-'-.

«! . I' J"
X, --!!--.» X ---2---. X2
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comutam com ii e i2 inclusões cândidas.

Temos também que o seguinte diagrama comuta

0 - --113 M-t-, ------- 0

.-J . I' J«
0 ------- X: --:L-,- X --!!--* X2 --

Assim,(k:,X,/) =(k',X:, /l) ©(k''', X,, /2).
Uma tripla em C.4 será chamada indecomponível se ela não for decom-

ponível.

Temos que existe uma equivalência entre C.4 e mod 4lWI (veja l91 , capítulolll).
Então, os elementos de mod4lMI podem ser vistos como triplas (k', X, ./') on-

de X C mod.A e / : .A/f ----} X é um Á-homomorfismo. E esta notação que
utilizaremos de agora em diante.

A seguinte proposição nos será útil posteriormente

Proposição 1.25 Sda Z = (k:,X,/) C indÁI.a/l com / :# 0. Então /'

M* é não-nula, onde X' é um somando diteto indecom'poníuel de X

Demonstração

Seja X' um somando direto indecomponível de X e vamos escrever X

X' © X". Então o morfismo / : M' ---} X pode ser escrito na forma

/- ll.«l:"'' " x"
Se .f' = 0 então / = ( ',). Conseq-ntemente temos o seguinte diagr;ma

/
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comutativa

0

:l, «.,[q.»,]:
com (ã) uma inclusão que cinde o que most-a que (0,X', 0) é «m somando
direto de Z. Similarmente temos o diagrama comutativo

w' -jlu- w' -jlK- .w'

':l,, «.{q.,l;"
"m (?) uma inclusão que cinde e portant. (k', X", /") também é um soman
do direto de Z.

Finalmente temos também que o seguinte diagrama

o --o llK- w'

. . :l, «. ;Fy:. ,l;'- .
comuta. Assim concluímos que

Z (o, x', o) © (k', x", /")

o que é absurdo pois Z é indecomponível

Vejamos agora, nas seguintes proposições, de que forma são os módulos

simples, projetivos e injetivos em .4jWI.

Proposição 1.26 Seja Álit4'l a eaZensão por um ponto de ,4 pe/o módu/o W
Então .
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Ía2 Os .'ljMj-mód«/« .{mp/« .â. d« .»,m« (0, S', 0) -d' S' é «« .{mp/es

.4-mód«/. o« d« .»,m« (k, 0, 0);

róJ « .,4jMj-mód«/« p«deu«. {«'í".mp.«ú.{. té«- « ./b,m« (0, P, 0) p««
P um A-módulo projetiuo indecomponíuet o'ü Çk,M,idM), qKe é o nodo

prole tido ;

Íc9 « .4lMl-mód«/« {«jeü«. {«'í".mp.«leis .ã. {somor$o. « (#om..(M, .r),

l.g) para um A-módulo injetiuo indecomponíuet l e g : MQ)HomAÇM, l)
---.» l dada por g(m Ç$ g') para, m C M e gr C HomAÇM,l),
- (k, 0, 0) P«« . «o« Í«j.f;".

Observação: Sda / C inda i-jetivo. Se -Hom,4(M,/) = 0, então (0,/,0)
será um injetivo em indAIMI.

Vamos agora relembrar alguns resultados de H. Merklen em 1331 sobre as
sequências de Auslander-Reiten começando ou terminando em .AJMj-módulos

do tipo (0, X, 0), onde X é um .4-módulo indecomponível.
Se P é um ..4-módulo projetivo indecomponível, então o morfismo poço

termina«do em(0, P,0) será(0,«dP,0) .ÇIB(0, P,0) com ia inclusa.:

Quando (0, N, 0) é um indecomponível não-projetivo temos a seguinte pro-
posição:

Proposição 1.27 Sega .N wm .4-módu/o indecomponz'ue/ não-pr(Üe oo. Então
a sequência de .4us/andor-Reitera terra mando em (0, .V, 0) será

o -+ (k', .'-JV, .) (3) (k', .e, {.) pW) (o, a', o) --} o,

onde ie tp de$nem a, sequência de Axstünder-Reiten sobre A terminando em

G -} vN -b E !q N -.> q

N
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e o transtadado TqQ, N,QÜ = Çk' ,TN,eà, onde e é o mor$smo eualxüção (veja.
[9], c«pü«I' 11, seção 2).

Para sequências de Auslander-Reiten começando num .4jMj-módulo in-
decomponível do tipo (0, X, 0) tem-se um resultado análogo (veja 1331).

Para maiores detalhes sobre extensões por um ponto veja l91, capítulo lll,

j3Z], capítulo 2 e ]33].

1.6 Dimensões homológicas em extensão por
um ponto

Nesta seção vamos trabalhar com as dimensões homológicas em extensões por

um ponto de uma A-álgebra .4. Começaremos com as seguintes proposições

devidas a Happel, Reiten, Smalg (vda ]28]).

Proposição 1.28 Sega M m módw/o sopre ama k-á/geóra .4 e s(ga .,4[.a/]

« «f'«sã' p'' "m p.«t. d. .4 p- M. Sd« (k',X,/) «m Á[Ml-mád«/.
in'J"o«.PO«Ú./. .E«tã. Í Atm](k',X,/) $ 1 «, . ..«.ente «, idas 5; l .

z«tl(M', x)

Proposição 1.29 Sda (0,X,0) C ind4lMI. -Então

Ía) pd«[«.] (0, X, 0)

rÓJ ãd«[m](0,X,0) $ 1 'e, ' s.m.«fe se, {d..X $ 1 e .E,tl(M,X)

Observemos que o fato de -Eztl(M,X) = 0 não implica que
id...ltm](0, X, 0) Vejamos o seguinte «emplo:

Exemplo:
Seja .4 a álgebra dada pela aljava



. ,T .
o igual a zero.

a aljava de Auslander-Reiten é a segu

/
x' '''''''''''''"''''' <"'''"''''''''''''/ '\v \

Quando fazemos a extensão de .4 pelo ponto M obtemos a álgebra:

. ,T , ,
em como aljava de

rO.M.O)

com radical quadrad
Su

A 1] sl a.TI d er-R.eitencom radical quadrado igual a zero, que t S l

e

(o,x,o)

Observemos que id4X = 2 mas {d4]w](0
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As seguintes proposições são generalizações de resultados de Happel, Rei-

ten, Smalg (veja 1281). Denotaremos por Px a cobertura projetiva do módulo

X (veja por exemplo l91).

Proposição 1.30 Soam ..4 uma A-á/geóra, .A/ um .A-módtl/o e .A[Jt41 a ez

f.«.'' p'' "m p.«to d. .4 po, M. Sd' (k',X,.f) «m .AJMJ-mód«/.. E«t''

raJ S. pd...,cok«./' $ 1, '"tã. Pd...*]m](A',X,.f) $ 1 «, . s.m."te «, k«/
é p«àetiuo;

r&J Se pd..cok«/ 5; « p«« n ? l, .«tão pda[«q(k:,X,/) $ 1 {mp/á« q«.
pdAkerf < 'rl -- 2 ;

Demonstração

A cobertura (0, P«A«.r, 0) © (k', J14', {dw.) ---> (k', X, ./) dá-nos o seguinte

diagrama comutativo:

0 JWt-

0 (D Pc.k-.f

Pelo lema da serpente (veja Lema 3.6 de jll) temos a sequência excita

t) ---} kerf --} K -+ P«t:«j -+ cokerf -+ ç)

e a sequência excita

0 --} ker.f --> -K --} n:(poker./') -+ 0

Assim, pd4]w](k*, X, /) 5; l se, e somente se, Ã é projetivo. Se pd4coAer/ $
l então Ã será projetivo se, e somente se, ker/ for projetivo e assim temos
o item (a'l.
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Para provarmos o item (b), seja g : K . Então /mg = Q:(poker/).
Como pd,icoker/ $ n então, desde que pd.1]w](k:, X, /) $ 1 implica que Ã' é

projetivo, teremos que pd4Aer/ $ n -- 2. H

Notemos que a proposição anterior generaliza o Teorema 1.1 de 1221 e o

Lema 2.2 de 1281.

Proposição 1.31 Sda / : M' rdetora. .Então pd(k',X,/) $ 1

se,e somente se, kerf é projetiuo.

Demonstração

Como / é sobrejetora, então temos o diagrama comutativa

0 - --!!-- M't -

l {.í l .r

0 -

onde (k', M', ddm.) é a cobertura projetiva de (k:, /m/, /) e Ã

Completando o diagrama por kernels e cokernels temos:

h«(/, o)

o o o

0 --,-Aer/

o - ------ o

0 -

o-K o o o

o o o
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Pelo lema da serpente (veja Lema 3.6 de jll) obtemos a seguinte sequência
excita:

1) --} kerf --+ K

Assim, .ZÍ = ker./'.

Agora, pd(k:, X, /) 5; l se, e somente se, Ã é projetivo se, e somente se, ker/
é projetivo.
Portanto, pd(k', X, /) $ 1 se, e somente se, Àer/ é projetivo.

Para maiores informações sobre dimensões homológicas de extensões por
um ponto veja l91 e 1281.

1.7 Teoria inclinante

Algumas vezes torna-se difícil estudar diretamente a teoria de representações

de uma álgebra .A. E conveniente então trocar ..'i por outra álgebra -B mais
simples e reduzir um problema de Á para um problema de .B. Esta é a ideia
principal da teoria inclinante. Dada uma álgebra .4 construímos o módulo

..!T, chamado módulo inclinante, tal que .B = -End:.l7''P. Então as categori-

as moda e modo estão muito perto uma da outra mas geralmente não são
equivalentes. Desde que este procedimenteo generaliza a Teoria de Monta,
deveríamos esperar o uso do par de funtores adjuntos //om,.l(T, --) e -- ® T

para comparar mod.4 e mod.B. Vamos relembrar alguns dos principais resul-

tados da teoria inclinante que nos serão úteis posteriormente (vda l41, ISI,

[io[, ]ti], ]i41, 1291, 12s] o« ]a8]).

Definição 1.32 [/m módtz/o ..IT é chamado mádu/a áncZínante se

(0 pd.47' 5; l;
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aO .E«tl(r, I')

(üi) Existe ll«a seq«.ência ezata. Corta

0 ---} .4 --> T" ---} 0

com T' , T'' C a,ddÇT)

Observemos que T sela chamado um módulo inclinante parcial se sa-

tisfizer as condições (i) e (ii) anteriores.

Exemplos:

1. 0s progeradores de Monta são os exemplos mais triviais de módulos
inclinantes.

2. Seja .A a álgebra dada pela aljava do exemplo da seção 1.6

com radical quadrado igual a zero.
Sua aljava de Auslander-Reiten é a seguinte

n
e e

e

en

Observemos que o .4-módulo 7' = TI a) T2 © T3 (D T4 é um .4-módulo

inclinante.
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O seguinte teorema é essencial na teoria inclinante pois nos permite trens

portar informações de uma categoria de módulos para outra.

Teorema 1.33 ('Brenner-B%tZer9
Sejam A uma átgebra, AT un\ A-módulo inctinünte e B -- EndJiT'P. Então

(a) Ts como B-módulo é inctinante e A-- nT'P canonicümente;

(b) Os fa ntores HomAÇT,- ) e - ® T ind'uze«n m'ut'«a«Rente eqKiuatências

tnuersas entre as subcategodas plenas

r(r) c «.od.,4 : .E«tl(r, M)

p(z') c «-.aB : r«f(.v, r)

'"g«-t. g«e «/u«f«« .E«tl(z', -) . ro«f(-, r) á«d-.«. eq«{«/ê«c;"
mutuamente inversas entre as subcategorias plenas

/'(r) C mod.,4 : H.«.«(T, M)

.Y(T) c «.od.B : .N ®r

@ Tem« g«. r«f(-,r) . -H.«.«(r,-) ® T) -E«tl(r,-)
Zamóém, n.«.«(r, -). r«f(-,r)(z', -) .(- ® r).

Definição 1.34 Seja .A uma á/geóra Àered faria, isto é, uma á/geóra ta/ gue
quatq'uer s'ubmódqlo de projetiuo é projetiuo, e T um A-módulo inclinctnte.

Então Q átgebrü B -- EndAT'P será chamada de átgebT'a i,nclin,ada.

Definição 1.35 t/ma Teima de Torção em moda á um par ('r,/') de
classes de módulos tais qne:

(i) Homo(M,N) = ü para. todo M C'T e N C F;

(ii) HomAÇM, )l/ = 0 {mp/á« M C 'r;
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pi0 H.m«(--, N)l7- = 0 imp/ic« ]V C .F

A classe 'r é chamada de classe de torção e a classe .F' é chamada de classe

livre de torção.
Observemos que para uma álgebra inclinada 1? :: End..{T'P, o par de

torção (,Y(T), y(T)) dado pelo Teorema de Brenner-Butler cinde (veja l61,

capítulo Vll).

Definição 1.36 Sejam .A uma á/geóra ÀeredíZáráa e T um .A-módw/o {nc/{-

nante. Se T fot 'pós-projetiuo então B End:l''P será chamada de álgebra
disfarçada.

Observemos que para, álgebras hereditárias Á, um Á-módulo T ser pós-
projetivo equivale a Surf(Hom.4(--, T)) ser finito (veja l91, capítulo Vlll,
corolário 1.4).

As álgebras inclinadas são muito importantes na teoria de representações de

álgebras e existem critérios para sabermos se uma álgebra é inclinada ou não.
Destacam-se os trabalhos de Happel-Ringel e de Liu-Skowroúski que usam o

conceito de fatia completa definido abaixo (veja l41, 161, 12õl e j411).

Definição 1.37 C/ma c/asse S de .A-módu/os {ndecomponúeis não-isom07fos

é chamada uma, bati,a completa em moda se eta. satis$zer:

rO U = ©W'.'M é "m «.ód«/o s'"ce«., {st. é, #om«(P,U) # 0 p««
qualquer A-módulo projetiuo P;

(ii) demo . éumasequ,ênci,üdenão-isomor$smosnão-

rz /os em moda com .IÜO, .ll/m C S, então .AA C S para todo 0 < { < m;

010 Se 0 ---} .L ---> A4 ---.} .N ----.} 0 é ama seguênc a de .4tts/arder-Reiten,
então, no m,ázimo, zm dos módulos, L oz N, pertence a S. Além disso,

se um somando indecomponí et de M pertence a. S, ente,o ou L ou N
deve pertencer a S.
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(capítulo 2

Algebras
.P

quase-inclinadas e
álgebras s/tod

2.1 De.Hnições e exemplos

As álgebras quase-inclinadas foram introduzidas em 1281 como uma generali-

zação natural das álgebras inclinadas. Sda Ã; um corpo algebricamente fecha-

do e 'H uma k-categoria abeliana hereditária, então a A-álgebra de dimensão

finita .A é chamada de álgebra quase-inclinada se .4 = EndxT para um
objeto inclinante T C 'H (veja 1281 para definição). No caso 'H = moda para

.ll uma álgebra hereditária, então .A é uma álgebra inclinada. Utilizaremos

neste trabalho a seguinte definição equivalente de álgebras quase-inclinadas
(«eja 1281 o« 1321).

Definição 2.1 t/ma á/geóra Á é chamada uma áZgebra quase-incZánada
se, e somente se, g/dim.4 $ 2 e para gaa/quer X C inda o& pd4X $ 1 otl
íd..iX .É l .
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São exemplos de álgebra quase-inclinadas as álgebras inclinadas e as

álgebras canónicas (veja 1281, capítulo 111 ou 1241).

Muitos trabalhos têm sido feitos recentemente sobre as álgebras quase-

inclinadas. Alguns dos mais importantes são j161, j191, j211, 1221, 1241, 1281,

1301, 1341, 1351, 1361 e 1401. Para mais detalhes veja 1281.

Notemos que as duas condições na definição de álgebras quase-inclinadas

são independentes uma da outra. Vejamos os seguintes exemplos:

Exemplos

1. Seja .4 a álgebra dada pela aljava:

> . >
7

eeee

e

com radical quadrado igual a zero. Temos que Plaina = 3 e existem se-
te ..4-módulos indecomponíveis a menos de isomorÊsmo dados pelos ve-

tores dimensão :(1,0,0,0),(1, 1,0,0),(0, 1,0,0),(0,1, 1,0),(0,0,1,0),
(0,0, 1, 1) e (0,0,0,1) e todos eles tê«i ou a dimensão projetiva ou a
dimensão injetiva menor ou igual a 1. Sua aljava de Auslander-Reiten

é a seguinte:

e e

2. Seja .A uma álgebra de Nakayama com sequência admissível (2, 3), por

exemplo, a k-álgebra .A dada pela aljava
a

P
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com relação Pa = 0. A dimensão global de .4 é igual a 2, mas o módulo

simples Si tem ambas as dimensões, projetiva e injetiva, iguais a 2.

Surgem assim as álgebras sAod (sma// pomo/og ca/ d menu on) que foram
introduzidas em j171 como uma generalização das álgebra quase-inclinadas.

Pretendia-se estender a existência da trisecção, que descreveremos mais abai-

xo, da categoria mod4 de álgebras Á que satisfizessem a condição pd4X $ 1
ou {d..!X $ 1 para qualquer X C {nd4, mas não necessariamente a condição

g/dim.A 5; 2. As álgebras sÀod englobam as álgebras quase-inclinadas e con-
sequentemente as inclinadas.

Definição 2.2 Z,/ma á/geóra Á á data ser shod se para gua/quer X C inda,
pd..IX $ 1 ou ád.!X 5; l.

Observemos que uma álgebra sÀod .A tem g/dám.A $ 3 (veja [281)

Definição 2.3 ZI/ma á/geóra shod ..'l será chamada shod estrita se g/djm.4 =
3

Notemos que uma álgebra quase-inclinada .A é uma álgebra sÀod com
g/dim..4 $ 2.

Exemplos

1. A álgebra .A dada pelo exemplo l anterior é uma álgebra sÀod estrita

2. Seja .A a álgebra dada pela aliava
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com radical quadrado igual a zero. Temos que .A é uma álgebra sÀod
estrita. Sua aljava de Auslander-Reiten é a seguinte:

e

e e e e

e

e

3. Sda .4 a álgebra dada pela aljava

com aá = 0, P7 = 0 e (íp := 0. Notemos que Á é uma álgebra sAod
estrita. Sua aljava de Auslander-Reiten é a seguinte:

.e. .e.

ee
.el

'e'

.e.

'e'

.e

'e

'e
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4. Seja ..'i a álgebra dada pela seguinte aljava

34

2 4 5 6
com pá'

Temos que .4 é uma álgebra sÁod estrita e sua aljava de Auslander.
Reiten é a seguinte:

e ..'..''''..... e

5. Seja Á a k-álgebra com radical quadrado zero dada pela seguinte aljava

1 2 3 4
e ' e

Notemos que .4 é uma álgebra de tipo de representação infinita que é
sAod estrita.
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2.2 A trisecção na categoria de módulos para
álgebras short

Nesta seção veremos algumas propriedades das álgebras sÀod que se encon-

tram provadas em j171. Observemos que estas propriedades generalizam al-
guns resultados sobre álgebras quase-inclinadas que se encontram em 1281
v.:.... .]...... J.e.:,X-- - ,...;].,..X-- ;-;-;-;.
Y t'J CülllvD allEIUlllarD \lvlllll:ív\pD v vvlli)l\.LvIC&\r\lv ) 1111 IC IDB

Seja ..'l uma álgebra de Artin e consideremos inda. Sobre inda introdu-

zimos a relação -eo dada por X -o y se Hom..4(X, y) # 0 e seja -% o fecho
transitivo desta relação, isto é, X -} y se, e somente se, existe um número
natural n e um caminho

X - Xo -5 X: --..* X.-!bX.+t= y

de módulos indecomponíveis Xi, i= 0, 1, . . . , n + l e morfismos não nulos

.Ê : Xi i, i = 0, 1,- - . ,n.

Definimos então as seguintes subcategorias de inda

+ .C.,i = {X c {nd,4 ;e y -a X então pd...*l''' 5; l}

. 7Z.4 = {X c ndÁ se X -a y então dd4y 5; l}

Observemos que ,C.,! é fechada para predecessores e que 7?1..4 é fechada

para sucessores. Logo, se X C 'R.4, então r-iX C 7?1.4 e se X C ,C.4, então
rX C r.,l. Notemos também que podem existir elementos X com pd,!X $ 1

em 7Z..i\.,C.4, bem como elementos X com íd4X $ 1 em .C,4\.'R..! (vda o
Exemplo 2 do Clapítulo 5).
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Exemplo

Sda Á a álgebra dada pela aliava

J P73 --s-- á2 5 6

com radical quadrado igual a zero. Temos que Á é uma álgebra sÀod estrita

Sua aliava de Auslander-Reiten é a seguinte:

&

&
e

a.

&

e

&

Temos que .C,,! = {Pi,P4,S4,P3,A} e 7Z..i = {M,Sa,Ss,P2,S2,Põ,Sa}
Observemos que .C...! í"1 7Z.4 = O.

Terminaremos esta seção com a seguinte proposição de j17l:

Proposição 2.4 Seja .4 wma á/geóra shod e sejam inda, .C..! e 7Z.4 como
antes. Então:

rO ,C.4 U 7?.,{ = ndA;

00 .aom.4(X, }') = 0 p«« g««/q«e, X C R..*\.C.4 . }' C ,C.,i;
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010 -Ho«.,{(X, }'') q««/q«« X C 'R.,i . }'' € ,C.4\'R,4;

Segue deste último resultado que temos uma trisecção de inda quando Á

é uma álgebra sÀod, isto é, as partes .C.,!\.'R...l, ,c..l n 7?1.4 e 7Z.,I'\.C..l satisfazem

as seguintes propriedades:

H'o«.a('R«\,C«, ,C« n 'RA) = H'om«('R..-\,C..-, ,C..*\'R,,) =

#o«..,*(.c..i n 'R..i , ,c,*\R.4) = o

Observemos que os resultados acima também valem para álgebras quase-
inclinadas.

Temos por Happel (veja 1241) que ,C..{ n 7z.4 é não vazia para uma álgebra
quase-inclinada .A. Ele prova que uma álgebra quase-inclinada é derivada-

mente equivalente a uma álgebra inclinada, ou é derivadamente equivalente
a uma álgebra canónica. Para álgebras sAod tem-se que a interseção é finita

e pode até ser vazia (veja exemplo anterior e j181).

2.3 Caracterização das álgebras short

Vejamos agora alguns resultados que nos ajudarão a caracterizar as álgebras
sAod. Inicialmente colocaremos uma caracterização de álgebras quase-inclinadas

Para maiores detalhes e a prova destes resultados vda 1281.

Definição 2.5 Seja r#9 X --&} Xi --:Cb - --..> X. -=fl$ y Hm camÍnÀo cnz

ind.4. Um cam nAo X --} Xo,l --} . . . --.> Xo,«. --} Xi --} Xi,i --} . - . -..} X. --}

-+ Y .m i«.dA é .ntão ch«m.'. um re$«.cimento d. (*) é h«m«d.
um re$m,a'm,auto de 'rvirorPs'litros irredut'íueis se todos os mor$smos no

reFnamento são irredztíueis.

Podemos então dar uma, caracterização de álgebras quase-inclinadas
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[Feorema 2.6 .4s seguintes cl#rmações são eqaít;a/entes para uma á/geóra de

.4rtin .A, onde .C.4 e 7Z.4 são como antes;

raJ .A tí quase-inc/amada;

lb) 'RA contém todos os mód,fitos inãetiuos e«a inda;

(c) cA contém tod,os os módulos p«jetiuos e« inda;

(d) qualquer caminho em inda começando nüm módulo injetiuo e termo

Dando num móãnto projetiuo tem um, te$namento de aplicações ime
dutíueis e qualquer tal re$namento é seccionüt.

Proposição 2.7 Sega Á alma á/geóra de .4Nin quase-ánc/amada

(a) Existem álgebrns hereditáüüs R e S e um R-S-bimódulo M tal que A
é isornorfü à matriz túangular

R 0 \
M SJ

róJ .4 aÜat;a de 4R z;a/Buda de .A não tem cÍc/os orientados

Para caracterizarmos as álgebras sÁod vamos precisar dos seguintes re.
sultados:

Definição 2.8 Soam Á wma á/geóra shod e

Xo -> Xi --> . . . ---+ Xt

zém caminho de ap/ácaçães {m'edatúeis em inda. Se rdxj+i = Xj-i para

algum l $ j < -- 1, onde 'rA denota o transladado de Austander-Reiten de

A, então dizemos que j é am gancho no caminho acima.
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Definição 2.9 Soam .4 uma áZgeóra shod e

Xo -} Xi -} - . . --> Xt

zlm caminho de ap/ cações {rred tzueis em ind,4. Se rJXj+l = Xj-i e rXj+2 =

Xj para a/gum l $ .j 5; t -- 2, onde rÁ denota o trens/alado de 4ws/ander-
Re te z de .A, então d gemas gue .j e J + l serão ganchos consecutivos na

camiízAo acima.

])efinição 2.10 Sejam ,4 uma á/geóra shod e P C inda um módu/o projeti-

uo. Dizemos que P é um prometi'uo $n,al de gan,ch,o se existir um caminho
não-lecciona/ em I'..{ de wm {lÚefit;o a P

Exemplo

Consideremos a aljava de AR do exemplo 2 deste capítulo

P
e

l e e
X4

x.
e .h

Observemos que o caminho

/ --} Xi -+ X2 -+ X3 -} X4 --> P

passa por dois ganchos consecutivos e que P é um projetivo anal de gancho
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Proposição 2.11 rCoeZho--ZlanzÍZotta) Sqa .,'l wma á/geóra shod e suão

nh««os q«,e e=ist« um c««indo (*)

/ = Xo -:!b Xi ---} . . . Xt.i -:E} Xt = P

em i'ndA, onde l e P são respectiuam,ente módulos injetiuo e proljetiuo. Então

ji 4 «.dm («,odA] p«« c«d« ie (*) tem '«m «$n««.nt. de .pli«çõ« i«e-
dutúeís.

Consideremos agora o seguinte teorema, devido a Coelho-Lanzilotta (veja
j171), que caracteriza as álgebras sÀod.

Teorema 2.12 r(;oeZho-Zanzilotta)
Seja A uma. álgebra. As seguintes a$rmações são equilialentes:

(a) Para cada módulo X ándecomponíue!, ou pd.AX <- 1 ou idAX <- 1.;

r&J Z:..,i U 'R,i = inda;

ÍcJ (.dd(R...\.C«), «ddC«) á «. p« d. to,ção .{ndÍ'í. .m moda;

(d) (add'R,A,add(.C.p:'\:R,A» é um pür de torção cândida em moda;

r ) Ezã;t. «m p- d. t«çã. cá«dado (À',y) em mod.4 t«/ g«. pd«y 5; "

para cada y C y e idlX $ 1 para cada X C ,t';

(f) Q'uütquer caminho de um, módulo injetiuo indecomponíuel num módulo

projetiuo indecomponíuel pode ser reinado a, um caminho de aplicações

irredKtíueis e qualquer tat 'r'efinümento tem no máximo dois ganchos.

Neste caso, os ganchos são consec'utiuos.

Em particular, temos que uma álgebra .A é sÀod se, e somente se, para
qualquer X C inda, ou X C C,.! ou X C 7?...l.

Observemos finalmente que vale a afirmação análoga à Proposição 2.7
para álgebras sÁod e que a demonstração é exatamente a mesma.
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Capítulo 3

Extensões por um ponto de
álgebras short

Nosso principal objetivo neste capítulo é caracterizar as extensões por um
ponto de uma álgebra sÀod estrita. Na seção l trabalharemos com algumas
propriedades e exemplos de extensões por um ponto de álgebras sÀod. Na

seção 2 daremos uma caracterização das extensões por um ponto por módulos

decomponíveis não-projetivos e teremos como resultado mais importante o
seguinte teorema:

Teorema l

Sejam A lmü átgebra short estrita e M com P 'projetiuo $nül de
gancho, um A-módKto decomponíuel com Feto 'menos u'rn somando direto in-

decomponúe/ não-projeZiuo em 7?..4. .Então .4lml será shod estrita se, e
sowtente se, M for UTrl 'módulo dtrtgtdo pe'dencente Q add:RA e 1- M. C a.ddl:,A.

A demonstração deste teorema segue diretamente dos Teoremas 3.4, 3.10

A seção 3 será dedicada ao caso de extensões por um ponto por módulos

e 3.11
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projetivos e terá o seguinte teorema como resultado central

[Feorema 2

Soam Á uma á/geóra shod e M um .A-módw/o proletit;o. ,FnZão .4jWI será
«na á/geór« shod se, e somente se, para gua/gxer ndecomponúe/ Z = (#', X, /)
biuetntos X e. addl:,A o'u X e: add:R.A.

A demonstração deste resultado será dada pelo Teorema 3.22.

Na seção 4 trataremos do caso de extensões por um ponto de módulos
indecomponíveis não-projetivos e como resultado teremos :

Teorema 3

Sejam .A uma á/geóra shod estafa e M € .C...I'\7Z.4 não-pr(Üetáz;o e não-
injetiuo, Suponhamos que exista Feto menos um caminho de vjIM T)arü
algum projetiuo P C 'R.p:\.LA e q'ue qualquer ca'nLinho de vit M para. alga'm
prolietiuo P' ç: i'ndA seja. formado só pot módulos proàetiuos. Vamos assumir

tamótím gue pd..!rátM ? 2. Então ..'i]W] ser(í shod estrita.

A demonstração deste teorema se encontra na seção 4.

Além desses resultados temos ainda o seguinte teorema que nos dá con-

dições para que a extensão por um ponto .KIWI de uma álgebra sAod .A por
um módulo M seja sÀod.

Teorema 4

Seljü A uma. álgebra shot. Se alga'm,a. das seguintes condições for satisfeita,

por wm ..4-módté/o M, então ÁI,a41 será shod.

taà M é um A-módulo dirigido em ctdd:RA tat que TM C addC.A;

(b) M á um .4-módu/o proyetioo em add'R.4;
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(c) M M: O M2 é "m 'l-mód«/o d{,àgí . t«/ q«. ,M C «dd,C..4, "«.

J14i C ,C..l\.'R.4 não-proyet zlo e ÁI.ll/il shod.

A prova do resultado acima segue dos Teoremas 3.4 e 3.16. Notemos

que nos itens (a) e (b) vamos obter .AI.a/l uma álgebra sAod estrita. Neste
capítulo assumiremos que .4 será uma k-álgebra de dimensão Ênita sobre um

corpo k algebricamente fechado.

Observemos que para álgebras quase-inclinadas já existe uma caracterização

parcial das extensões por um ponto. Para maiores detalhes veja j211, 1221,

j3SI e 1361.

3.1 Extensões por um ponto

Nesta seção .4 será sempre uma álgebra sÀod e M C moda um módulo
não necessariamente indecomponível. Como usual, por ÀIÃ/l denotamos a
extensão por um ponto de .A por A/. Como vimos no Capítulo 1, podemos
pensar nos elementos de mod.AIMI como triplas (A',X,/), onde X é um
.4-módulo e / : .A4t --> X é um ,4-homomorfismo.

Vamos considerar inicialmente os módulos do tipo X = (0,X,0) com
X C inda. Portanto, relembrando as propriedades das extensões por um
ponto dadas no Capítulo 1, temos:

8 Se X C ,C.4, então pd,IX $ 1 e assim pd,1lmJX $ 1;

e Se X C 7Z,4, então {d4X $ 1 e assim id..llwlX < 1 se, e somente se,
z«tl(a', x)

Se .Ezfl(M, X) # 0 tem.s o seguinte lem.

Lema 3.1 Sda X = (0,X,0) C indAJMI c.«. -Eztl(M,X) # 0. Se .'-M C

aduz:..l então pd4X $ 1 e conseq enfemente pd..ilwlX $ 1.
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Como -E«tl(W,X) # 0 então no«..,*(X,rM) # 0 (vd, Teorema 1.17)
e portanto existe um somando direto indecomponível .A/i de M tal que
.Eram,l(X, rMi) # 0. Em particular, existe um caminho de X para a-.A/i e

X será então um predecessor de l-Mi. Como rM C addC.4 teremos também
que X C .C,.l e portanto pd..!X 5; 1. H

Como consequência imediata temos o seguinte corolário

Corolário 3.2 Soam X = (0,X,0) C ind4lMI e 7-iW C addC,i. Então,
pd4tJW]X $ 1 ou íd4lmjX $ 1.

Demonstração:
Segue diretamente do comentário acima e do Lema 3.1

Exemplo

Seja.4 a álgebra dada pela aljava

1 ; ' 2-Z-3
com radical quadrado zero.

Sua aljava de Auslander-Reiten é a seguinte:

e

e
X

Quando fazemos a extensão por um ponto de Á pelo módulo
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0 0 1 obtemos a álgebra

1 -.l- 2 --L- 3 ----1 4

com radical quadrado zero, que tem como aljava de Auslander-Reiten

e e

o,x,o)
e e+

e

e
(O,M,O)

Observemos neste exemplo que X C 7Z,l, mas -Eztl(M, X) # 0 e portan

to {d..1]w](0,X, 0) 2: 2. Na realidade, íd4tm](0, X, 0) = 2.

Por outro lado, se ./ # 0, então temos como consequência da Proposição
1.25 o seguinte lema:

Lema 3.3 Soam .A uma á/geóra shod e Z

f :# ç). Se M ç: üdd;lapa, então X C add:Tapa

(k:,X, /) C {nd.AIMI com

Demonstração

Suponhamos que X = X'q)X" onde X' é um indecomponível pertencente

a C.4\.R.4 e vamos escrever / = (.f«). Pela Proposição 1 25 temos que /' :# 0.
Portanto teríamos nom.4(R.,l,,C..i\.R..l) # 0 o que é um absurdo pois .A é
sÂod.H

Teorema 3.4 Sejam .4 uma á/geóra shod e M wm Á-módu/o d rígido em
add'R.4 ta/ g e rJW C addC.,! . Então ,4jWI é shod.
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Sda Z = (k:,X,/) um .4jMj-módulo indecomponível. Vamos mostrar

que pd4lwlZ $ 1 ou id,ilwJZ < 1. Se / = 0 o resultado segue do Corolário
3.2, pois a'-M C addC,{. Podemos então supor que / # 0. Como JM C add'R..l
pelo lema anterior temos que X C add7?...l.

Afirmamos que .Eztl(À/, X) = 0. Não há nada a se mostrar.se À4 for proje-
tivo. Suponhamos que JI/ seja não-projetivo e que -Eztb(M,X) :/ 0. Logo,
Hom...!(r':X,M) # 0 (vda Teorem- 1.17) e existe g : r-:X' M' não

nula com X' um somando direto indecomponível de X e .A4'' um somando di-

reto indecomponível de M. Segue da Proposição 1.25 que Hom..4(M, y) :# 0
para todo somando direto indecomponível y de X. Consideremos então
à : M" ----.} X' um morfismo não.-nulo com M" um somando direto in-
decomponível de M. Assim, temos que existe um módulo indecomponível

não-projetivo l-'iX', e comandos diremos indecomponíveis M" e M' de M
tais que nom...l(M",X') # 0 e .Ho«..4(r':X', M') :# 0. Portanto M não é
dirigido, o que é um absurdo. Assim, Bati(.ai,X) = 0.
Como id..IX 5; 1, pois X C add7Z.4, então id.1lmlZ 5; l pela Proposição 1.28.
Logo .AIM'l é sAod. H

Observemos agora que, se considerarmos .A sãos estrita, então ÁI.WI
também será s6od estrita (veja 1281, Clapítulo 111, Proposição 1.3). Contudo,

pode-se verificar este fato diretamente da maneira abaixo:

Como Á é sÀod estrita, então existe um injetivo indecomponível / C
Z:...{\.7Z...! por j171. Em particular, teremos -Hom.4(M, /) = 0 pois M C

add7Z..4. Além disso, como / é injetivo, Bati(W,/) = 0. Assim, (0,/,0)
vai ser um injetivo em ,C...l]W]\7Z.4]m] (veja Proposição 1.26). Agora, como
/ C .C,4\.7Z.,l então existe y C ,C..4\.7?..l sucessor de / com íd4y ? 2, isto é,
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existe um caminho

/- yo -$ h --}

em ind.4. Logo, temos o seguinte caminho

grgi b y/

em indAJMI e portanto (0,y,0) vai ser um sucessor de (0,/,0) com
íd,l]w](0, y1, 0) 2 2. Consequentemente .41.ü/l será sÀod estrita.

Observemos que as condições rll/ C addC.4 e M € add'R.4 são essenciais

para a validade do resultado, como nos mostram os seguintes exemplos.

Exemplos

1. Seja .4 a álgebra dada pela aljava do exemplo 2, Capítulo 2

com radical quadrado igual a zero. Sua aljava de Auslander-Reiten é a
seguinte:

M
e

e
N
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Façamos a extensão por um ponto de .4 pelo módulo JI/ = '

Observemos que a-M ( ,C.4. Obtemos então a álgebra .4jWj:

pl
cr l 'Y P ã

-------->- . ---e . ---e . ---G

com radical quadrado igual a zero, que não é sÀod pois tem dimensão
globaligual a 4.

2. Seja ,4 a álgebra dada pela aljava do exemplo anterior.

Façamos a extensão de .A pe]o módu]o ]V que é não projetivo e não
pertence a add7Z...l. Obtemos então a álgebra .A]X] :

com radical quadrado igual a zero. Notemos que .KIWI não é sAod pois

possui um módulo indecomponível, X = 1 2 1 0 , com ambas as

dimensões, projetiva e injetiva, iguais a 2.

0

l

Nosso objetivo a partir de agora será o de obter uma possível recíproca
do Teorema 3.4. Vejamos então os seguintes resultados que nos serão úteis e

que generalizam alguns resultados de 1281.

Lema 3.5 Se .41.a41 é shod, então .A é shod
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Demonstração

Suponhamos que .4 não sqa sAod, então existiria um X C dnd4 tal
que {d..{X ? 2 e pd..]X ? 2. Mas isto implicaria que ád4]M](0,X,0) 2 2

e pd.11/4(0, X, 0) 2 2 o que é um absurdo pois .4lWI é sAod. H

Veremos agora dois lemas que nos serão úteis posteriormente. Notemos
que o primeiro desses lemas vale para álgebras não necessariamente sãos.

Lema 3.6 Sejam .4 Hma á/geóra e J\4 = .A/t © M2 um ..'l-moda/o com .4/t C

ind,4 e JI/2 não'prdefjoo. Sda B = ,4jWI a extensão por am ponto de. Á
p., M. Se -E«ZI(a,W:) # 0, 'nfã. Z (k,M:,«:), o«d' r: é « p,d'çã'
canânicü de M sobre M\, uai ser 'ü'm B-ritóduto indecomponíuel com PdmZ )'

2 e êdaZ ? 2.

Demonstração

Temos que Z será um B-módulo indecomponível pelo Lema 1.5 de j161.
Como X;erni = .IWa, que não é projetivo, então praz ? 2 pela Proposição

Agora, {daZ ? 2 pela Proposição 1.28, pois -Bati(.ll/, .IWi) # 0.

1.31

Lema 3.7 Sejam ,4 tina á/geóra shod e iW = JVi q) .IW2 um '4'módu/o com
/b/i C ,C,.l\.'R.4 e .IM2 não'p'detIDo. Sda .B = ,4liVI a extensão por m pon o

d. .4 po, M. E«tã. Z (k,M:,r:), o«d. «- é « p,d'ção ""ó«{« d. M

sobre M\, uai ser um B-módulo tndeco'mpontuet co'm Z ( Cn e Z ('RB.
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l)prnnna+rnp;n

Observemos que Z será um .B-módulo indecomponível pelo Lema 1.5 de
[i61.

Como X;erni = .A/2, que não é projetivo, então pdBZ ? 2 pela Proposição
1-31 e portanto Z « ,CB.

Agora, como À/i C .C.4\.R..i, então .A/i possui um sucessor X C inda tal que
íd.IX 2 2. Seja

Mi = Xo -gb X: -gb Xn = X,

um caminhoem anda entre ]Wi e X. Consideremos /] = g. . -gi : .A/i ---+ X

Se /l :# 0, obtemos o seguinte diagrama:

que comuta e portanto (k, X, /lri) é um sucessor de Z. Pela Proposição 1.28

temos que idB(k,X, /lai) 2 2 e portanto Z é 7ZB
Se /l :: 0, então existe um .j, l $ .j 5; n, tal que gj ..gin # 0, mas
gy+igj ' ' ' gins = 0. Assim, obtemos o diagrama comutativa

M --!U- .M-... M
lri ISt«t Ig.j...ri IO

.Ü/ -.gL- X- - Xj -.giU Xj+: '''' '

em {ndB e consequentemente um caminho de Z para (0, X, 0).
Assim, (0, X, 0) vai ser um sucessor de Z com idB(0, X, 0) 2 2, pois id,IX ? 2

(veja Proposição 1.28). Logo, Z g 'RB. H

0

A partir de agora, nesta seção, trabalharemos com extensões por um pon-

to KIWI, onde .IW = radP com P projetivo final de gancho (veja definição
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2.10). Observemos que nem sempre uma extensão .4jWI sÀod estrita é tal
que .A4 = radr' onde P é um projetivo final de gancho. Vejamos o seguinte

exemplo:

Exemplo

Consideremos a álgebra .A dada pela aljava:

v fy

' ip
la

com pP = 0, áP = 0, Pa = 0 e pa = 0. Temos que .4 é uma álgebra sãos

estrita. Sda agora a álgebra .A' dada pela seguinte aljava:

e

e

com pP = 0 e áP = 0. Façamos a extensão por um ponto de .4' pelo
módulo M dado por

que pertence a um tubo da ajjava de Auslander-Reiten de .A'. Obtemos

então a álgebra .4" = .A'l.iWI, dada pela aljava:
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com pP = 0, .5/3 = 0 e pa = 0

de Á" pelo módulo N dado por

.:!::...q
' T.

k

Agora, façamos a extensão por um ponto

Vamos obter então a álgebra .4 deânida acima. Assim, .4 = .A'].a/]]/V].
Por outro lado, façamos a extensão por um ponto de .4' pelo módulo N' dado
por

e vamos obter então a álgebra .4, dada pela seguinte aliava:

á

'''l,
e

la
e

com pP = 0, (ÍP = 0 e Pcr = 0. Façamos a extensão por um ponto de .A

pelo módulo M' dado por

h=k
o lo

Õ

10

Õ

l

e vamos obter novamente a álgebra .4 acima. Logo, .A = Á'jJV'jjW'l

Assim, obtivemos uma álgebra .4 sAod estrita com .A = -alJÜ'l, onde B
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,4'lX'l, e M' não dirigido pois está num tubo.
A partir de agora, nesta seção, quando falarmos em .KIWI sÁod estrita, es-
taremos supondo que M = radP com P um projetivo final de gancho (veja

Definição 2.10).

Proposição 3.8 Sela B = ..4lJt/l uma á/geóra shod estrita, onde M = radP
com P lm projetiuo $na! de gancho. Então M é dirigido.

Demonstração

Suponhamos que M não seja dirigido. Então, temos que existem um
módulo indecomponível não-projetivo y e caminhos it4' -+ 7-y e y -+ M"

com M' e M" somandos díretos indecomponíveis de M

Também, como P é projetivo final de gancho, existe um caminho com pelo
menos um gancho de um injetivo /' C indAIMI para P. Logo, existe um
caminho ç) com pelo menos um gancho de um injetivo /' para (0, .N', 0), com
N' um somando direto indecomponível de JU
Como o número de órbitas da componente de I'...! que contém os coman-
dos diretos de M é anito (veja j181), segue que podemos escolher y tal que

#om.4(M', .'-y) # 0 e existe caminho y --, M"
Observemos que se Hom..4(M', ry) :# 0 então -#.m...l(M, ry) # 0.

Agora, sabemos que .-(0,y,0) = (nom.4(M,ry),ry,.), onde e é o mor-

fismo evacuação (veja 1331). Assim, existe um caminho (na verdade, um
morfismo) de (h, M, idm), o novo projetivo, para (-Hom.,!(M, 7-y), ry, e) pois
#om.,l(M, ry) :# 0 e como sabemos existe morfismo do novo projetivo para
qualquer elemento de -B que não seja do tipo (0, X, 0).

Logo, teríamos o seguinte caminho de /' para (k, M, ddm)

/' &(0, N', 0) -*(k, M, {d«.) -...* r(0, y. 0) -»(0, y, 0) -*

-, (0, M'", 0) -» (k, M', ádw)
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em indÁIMI com mais de dois ganchos não-consecutivos. Assim, chegamos

a um absurdo pois -B é sÀod (estrita) e portanto ]l/ é dirigido. H

Notemos que o fato de M ser dirigido implica que -Bati(M,M) = 0
mas -Eztl(Jt4', M) = 0 não implica que M seja dirigido pois poderíamos ter

.l/om,l(/', rJM') :# 0 para /' e M' somando diremos indecomponíveis de M

e /' injetivo ou ter Hom..4(7-':M", P') # 0 para JI/" e P' somandos diretos
indecomponíveis de M e P' projetivo. Vejamos o seguinte exemplo:

Exemplo

Seja .,'l a álgebra dada pela aljava

8 P7a'
5 2 3 64

com radical quadrado igual a zero. Sua aljava de Auslander-Reiten é a se.-
guinte:

e
M
e

Façamos a extensão por um ponto da álgebra .A pelo módulo M = /i a) S3

e
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Observemos que .Bati(JI/,M) = 0, mas nom..4(/i,rS3) # 0 e portanto M
não é dirigido.

Lema 3.9 $e .AI.WI é shod está fa, então -M é pr(Üetiuo ou 7-M C addC.,l

Demonstração

Pelo Lema 3.5 temos que se ÁI.A41 é sAod, então .4 é sàod.

Suponhamos que JW não seja projetivo e que exista um .A-módulo .44i soman-
do direto indecomponível de M tal que rMt g ,C.4. Portanto existe um prede-

cessor X de rJWi com pd4X ? 2. Assim pdl]m](0, X, 0) 2 2 e portanto existe

um .4jMj-módulo injetivo indecomponível / com #om,.{]m](.r, I'-(0, X, 0)) # 0

(veja Teorema 1.16). Sda A : -r ---} 7'(0, X, 0) um morfismo não nulo e soam
as seguintes sequências de Auslander-Reiten em I'.4]W] :

.Ei

,(o, x, o).
e e

'(o , x, o)
(1)

e
Ae

,'-(0, M: , 0
0,.4/i,0

onde .Eí e -Z5 são indecomponíveis para á 1,... ,n e .j = 1,.. . ,m,
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respectivamente. Notemos que não existem aplicações de M para rl\4i pois

ÁI.A41 é sÀod estrita e consequentemente M é dirigido (veja Proposição 3.8).

Logo, 7-(0, .4/i, 0) = (0, r.4/i, 0) por 1.27. Assim, teremos o seguinte caminho

/ A r(0, X, 0) --} .E{ -} (0, X, 0) -u (3.1)

(0, rMi,0) -+ Fj --}(0, MI , 0) --}(k, M, idm)

em I'.4]m], começando num injetivo / e terminando no projetivo
P = (k, M, idm) (o no- pr'jetivo).
Observemos que não é possível refinarmos o caminho acima para um caminho
de irredutíveis com no máximo dois ganchos consecutivos. De fato, temos as

sequências de Auslander-Reiten (1) e (2) que formam ganchos.
Assim rM C aduz,i.

Juntando os resultados acima, temos o seguinte teorema

Teorema 3.10 $da .41.a/l wma á/geóra shod estrita com M = radP com P

projetiuo anal de gancho. Então,

raJ .4 á ama á/geóra shod;

(b) ou M é projetiuo ou vM pertence a addCA;

(c) M é diHgido;

Notemos que se .4 é sAod estrita e M C add7Z..4 então teríamos a recíproca

do Teorema 3.4. Contudo, podemos ter .4lJWI sÀod estrita com JW C ,C.,!\.7?..,l.
Vejamos o seguinte exemplo:
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Exemplo

Seja .4 a álgebra dada pela ajjava do exemplo 3 do Capítulo 2

com aâ = 0, PI = 0 e áp = 0. Façamos a extensão por um ponto de .A
pelo módulo simples S2 C ,C,,l\.R...4. Pode-se provar que .AIÀ/l é uma álgebra
sAod estrita.

Para que possamos ter a recíproca do Teorema 3.4 será necessário colo-

carmos algumas hipóteses adicionais, como por exemplo, a de M ser decom-

ponível e ter um somando não-projetivo .A4t em add7?1..4. E exatamente o que
veremos na proxima seçao.

3.2 Extensões por módulos não-projetivos

Nesta seção caracterizaremos as extensões por um ponto de álgebras sÀod
estritas Á por módulos não-projetivos .A4. Como resultados principais cita-
mos os teoremas 3.11 e 3.12 que caracterizam as extensões por um ponto de

álgebras sÀod estritas por módulos contendo um somando direto indecom-
ponível não-projetivo em 7Z,l. Se considerarmos Á uma álgebra sAod estrita,

teremos então uma recíproca do Teorema 3.4. Agora, se M possui um so-
mando direto indecomponível não-projetivo em ,C...l\.7Z.4 então teremos como

principal resultado o Teorema 3.16.

Teorema 3.11 Seja ,4lWI uma á/geóra shod. StlponÀamos g e M tem dois

comandos indecoTnponíueis, u'm deles não-projetino eln, RA Então MI C
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Seja ]Wa um somando direto indecomponível não-projetivo de M em 7?1.4 e

vamos escrever J14 = Mi (D.A42 Suponhamos que Mi g add(7Z,.i), então existe

um somando direto indecomponível MÍ de .A4'i com Jlq C (,C.4\.7Z.ã). Con-
sideremos Z = (k,MÍ,rÍ) em andAI.A/l, onde a{ : M --> ]Wi' é a projeção

canónica de M sobre À/Í (veja Lema 1.5 de j16]). Seja M = .4/Í © M' a) JW2-

Pelo Lema 3.7, temos que Z é tal que Z € .C...iE7w] e Z ( 'R..4lJW-

Mas isto é um absurdo pois Á[WI é sÀod.

Portanto temos provado o Teorema l da introdução

Teorema 3.12 Sqa .41.a/] uma á/geóra shod com M wm .,'l-nada/o tendo

pelo menos dois comandos ditetos indecomponíueis não-projetiuos. Então
M c add:RA.

Demonstração

Escrevamos .]\4 = ]Wi © .A/2 © iM3, onde Mi e i\42 são os somandos inde-
componíveis não-projetivos de M

Vamos supor que exista M' somando direto indecomponível de M perten-
cente a ,C,.l\'R..l.
Suponhamos que M' é um somando de .ÍW3 e vamos escrever Ma = M' © M"

Consideremos Z = (k, M', a') C ind41.A/l, onde n' é a projeção canónica.

Pelo Lema 3.7, temos que Z é 'R..l]m] e que Z g ,C..1lJ4. O que é um absurdo
pois .41.A/l é uma álgebra sÀod.

Se, por outro lado, tivermos M' = JVi (ou M' = M2) então M2 (ou Mi) vai
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est;- no k«rÍ (ou A«r;), com r{ : M -+ M- (o« «; : M --} M2), e portanto

teremos que AernÍ (ou Êern;) não será projetivo. Assim o resultado segue
de maneira análoga. H

Até agora trabalhamos com M tendo um somando direto indecomponível
nã(»projetivo em 'R...i. A partir de agora, veremos o caso em que M possui
um somando direto indecomponível não-projetivo em .C.,!\.7Z.,! .

Corolário 3.13 Sejam .,4 uma á/geóra shod e M = J\4i © .A42 wm '4-módu/o

com À/i C ,C.4\7Z.4 não-pro/etát;o e JW2 # 0. Se .4lWI é uma á/geóra shod
então Ma é projetiuo.

Demonstração

Suponhamos que ]M2 não seja projetivo. Então .A/2 teria um somando

direto indecomponível .114; não-projetivo. Mas isto implicaria em M ter dois

comandos diremos indecomponíveis não-projetivos. Logo, pelo Teorema 3.12

teríamos que A4= C addR.4, o que é um absurdo. H

A recíproca do corolário anterior não vale, como nos mostra o exemplo a

seguir:

Exemplo

Seja ,'i a álgebra dada pela aljava do último exemplo da seção anterior
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com ctá = 0, Py = 0 e áp :: 0. Façamos a extensão por um ponto de

4 pelo módulo simples S2 C ,C...i\.7e..4 e pelo projetivo P4. Observemos que
,4ÍWI não é sãos.

Proposição 3.14 Soam .A wma (í/geóra shod e .44 C add(.C..4\.'R,4) um .4

módqto decomponíuet com um somando direto indecomponíuel não-projetiuo

.Então ,4ljt/l não é shod.

Demonstração

Suponhamos M pertencente a add(,C...]'\7Z.4), JI/ = .A/t a) M2 com M] # 0

um somando direto indecomponíve] não-projetivo. Soja Z = (k, ]lq,r;) C

ind']].A4] onde ]!/; é um somando direto indecomponível de .A/2.

Pelo Lema 3.7, teremos que Z é 7?1...l]Jw] e que Z « .C..iÍlw]. Logo KIWI não
é sAod. H

Notemos que a proposição e o teorema seguintes são generalizações de
alguns resultados de j211 e 1221 e que a prova desses resultados para álgebras

sÀod é praticamente a mesma de quando temos uma álgebra quase-inclinada.

Contudo, para conveniência do leitor, repetiremos aqui as respectivas de-
-l nn a+ .' '- ''''-0a

WYV-/u -

Proposição 3.15 Sejam .4 wma á/geóra shod e À/ = .ü/i (D M2, com JI/l C

Z:.4\.7Z..4 não-prdetiz;o e .442 # 0. Se .4lJWI é shod então

H'.«...l(M2, R...\,C.4) = 0.

DemoDstFapão

Como Mi C .C..4\7Z.4 então teremos que Hom.,!(Mi , ,C..l\7Z..4) # 0.
Vamos assumi- que #.«..4(M2, R...l\.C..!) # 0 e soam Zi C .C..!\7Z,,l e Z2 C
7Z..*\.C...* com 0 # a C H.«..,l(M:,Z:) e 0 :# # C -#.m.,!(M2,Z,). Por
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definição, existe um sucessor P de Zi com ãd4t/ ? 2 e UM predecessor y de

Z2 com pd.l\'' ? 2. Por j161, o .AI.A/j-módulo

, - r",':« ,,,r T q
\ \ u P

é indecomponível. Observemos então que vai existir um caminho de apli-
cações não-nulas em ind.41.A/l de (0,y.0) para Z com pd.4]w](0,y.0) ? 2

e portanto Z « ,C..!tW]. Além disso, vai existir um caminho de aplicações
não-nulas entre .4jMj-módulos indecomponíveis de Z para t/' - (k', t/, g) se

g # 0 com id4t;wlO' 2 2 ou de Z para U" ' (0,ü,0) com id4lwlU" ? 2.

Então Z « 7?1..i]/w]. Assim, temos um absurdo pois .4llt/l é uma álgebra, sÀod.

.A41 (11) Mu ---> Zi (1) Z2

Teorema 3.16 Sejam .,4 wm á/geóra shod e J\4 = JI/i © .IW2 um Á'módté/o

dirigido tül que vM C üddCA, co'm M\ € c,Jq\x.IRA nao-projetiuo e Ma + Q.
Suponhamos gue .41.õ/il sda shod. -Então ,4lWI será uma á/geóra shod.

Demonstração

Daremos apenas uma idéia da demonstração. Para maiores detalhes veja
1221. E suâciente estudarmos as dimensões homológicas dos ÁJMj-módulos

indecomponíveis da forma Z = (k',X,/ : M: -+ X), com / # 0 pois os

módulos indecomponíveis da forma (0, X, 0) não têm ambas as dimensões,

projetiva e injetiva, maior ou igual a dois (veja 1281, Lema 2.5).
Vamos assumir que um tal módulo Z tem dimensão injetiva maior ou igual

a dois e provaremos que pd..llmlZ 5; l.
Observemos inicialmente blue Bati(M, X) = 0. De fato, se -Eztl(M, X) # 0
então exigiria um somando direto indecomponível y de X tal que
Bati(m, y) :# 0. Como #om,,i(.M, }') # 0, obtemos uma contradição pois
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M é dirigido. Portanto {d4X ? 2. Seja agora Xi o somando direto de X
contendo todos os comandos indecomponíveis com dimensão injetiva maior
ou igual a dois e vamos escrever X :: XI a) X2.
Observemos que

MÍ © W3 --> Xi G) X2

Também teremos que pd4]w.](k', Xi, /l) $ 1 e que pd4X2 $ 1. Clonsideremos
então as resoluções projetivas 0 --> P2i g3' P20 13' X2 --} 0, 0 --.> Ptt =g} Pio !}

Xi -+ 0 em moda e

l :,.,'l l;
0 ©PiE7=i;í'-X- -----0

em ind4]Mi].
O morfismo ggo : Pit --} X2 fatora-se através do epimorfismo A2. Também,
existe /; : Jbq --> P20 tal que /z2/l; = /2' Então teremos uma resolução proje-

tiva de Z em modAJMI e chegaremos que pd..!tmlZ $ 1. H

Observemos que, no teorema acima, se .A for uma álgebra sÀod estrita,
então ,41.ü/l também será uma álgebra sÀod estrita.

Exemplos:

1. Seja .4 a álgebra dada pela ajjava do exemplo 3 do Capítulo 2
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com aõ = 0, P'y = 0 e õp = 0. Sua aljava de Auslander-Reiten é dada
por:

,e. .e

.e.
,el

8

.e. .'....'..'...' .e

el e

e 'e'

e

'e

Façamos a extensão por um ponto de .,4 pelo módulo simples S2 e pelo

projetivo PÓ. Observemos que S2 C ,C.4\.'R.4, mas
Hom.4(P4,'R.,i\.,C.4) :# 0. Logo, ÁIS2 (1) P41 não é sAod.

2. Seja A a álgebra dada pela aljava do exemplo 4 do Capítulo 2

2 4 5 6
$ Õ '

com pó'

Sua aljava de Auslander-Reiten é a seguinte

-e'. ...'.'''.....' 'e'. e

le'e'

'e

'e. ''
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Façamos a extensão por um ponto de .4 por JVi C ,C.,{\.'R...l e A. Obser

vemos que ,4l-A/i G) P51 não é sAod estrita, pois -#om.,l (P5 , 'R,i\..C.4) # 0

Concluímos esta seção com o seguinte teorema que nos será útil no próximo

capítulo.

Teorema 3.17 Se .4lWI é shod então -Data(M, M) = 0

Demonstração

Se JV C add7Z.4 então .Ezt3.(M, .44) = 0 pois idem $ 1.

Suponhamos que exista .A/i um somando direto de M tal que
.A/. C add(.C.4\.'R..l) e sda M = .A/i © JW2 Então M2 será projetivo pelo
Teorema 3.12 e pd4M $ 1. Logo Ezt3.(M, M) = 0. U

3.3 Extensões por módulos projetivos

Ao longo desta seção vamos denotar por .A uma álgebra e M será um ,4-
módulo projetivo. .4lWI será a extensão por um ponto de .4 pelo módulo
M. Como resultado principal citamos o Teorema 3.22 que caracteriza as
extensões por um ponto de álgebras sAod estritas por módulos projetivos.

Começamos a seção com alguns resultados que generalizam resultados de

Lema 3.18 Sejam .4 uma á/geóra, M um .A-módtt/o pr(Úetjt;o e X zlm ,4-
módvtocompdAX< ãoZ-- Çkt.X,f:Mt comi:#Q,étal
gwe pd.4lmlZ 5; l.

T) n rta a n e+ ]" n '' ; a
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Seja p : no ---.> X a cobertura projetiva de X em mod.4. Temos o seguinte
diagrama comutativa:

0 --

. 'L...[..
onde Ã = ker(/,p) e ? é um monomorfismo. Como pd..!X 5; 1, temos que
hera é um Á-módulo projetivo. Do lema da serpente (veja Lema 3.6 de líl)

resulta que o quociente Õ(lISa Çg Mt. Como M é projetivo afirmamos que
Ã = M' G) kerp, que é assim um .A-módulo projetivo. Logo o diagrama
comutativo:

0 -------- 0 Mt -----:'---» À/t ------- 0

! ':,.,'l ,, .. l
.} -- «..L Eo'&a- X -- 0

mostra que pdBZ $ 1 e portanto está provado o lema.

l

Lema 3.19 Sejam Á uma á/geóra shod e M um Á-módu/o pro/etíuo em
«dd,C.. Mamoa «.««.í, q«. #om«(M,7Z,*\C«) = 0. S' Z = (k',X,/
M' co«. / # 0, é «. .4jMj-mód«/. n'i"o«.po«ú./, .«fã. pd.,,[«.]Z $

l

Demonstração

Como Z é um .4jMj-módulo indecomponível segue que -#om..l(M, X') # 0

pata cada somando direto indecomponível X' de X (veja Proposição 1.25).
Logo X C addC.,i pois Ho«...l(M, add(7Z,,i\.,C.4)) = 0 e portanto pd.4X 5; l.

Pelo lema anterior, teremos que pd4EM]Z $ 1. H
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Proposição 3.20 Sejam .A wma á/geóra shod, M am .4-módu/o pr(Üefiuo

[a/ que Hom.4(M, R,i\..C..4) = 0. -Então ,41.A/l á shod.

Demonstração

É suficiente analisarmos as dimensões homológicas dos .AJMl-módulos in-

decomponíveis do tipo Z = (k', X, / : M' ---+ X) com / # 0. Notemos que

os indecomponíveis da forma (0, X, 0) não têm ambos as dimensões projeti-
vas e injetivas iguais a 2 pois .A é uma álgebra sÀod e M é projetivo (veja
Proposição 1.29). Sendo assim, pelo lema anterior, o resultado segue. H

Exemplo

Seja Á a álgebra dada pela aljava do exemplo 2 do Capítulo 2

.. l @ p

com radical quadrado igual a zero. Observemos que .A é uma álgebra sÁod
estrita e que tem como aljava de Auslander-Reiten:

Õ

+

M
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onde M é um ..4-módulo projetivo tal que //om.,l(M, add(7Z..l\..C.,!)) = 0.

Quando fazemos a extensão por um ponto de .4 por M, obtemos a álgebra

.41,il/l dada pela aliava:

com radical quadrado igual a zero. Observemos que .KIWI é uma álgebra
sÀod estrita.

Proposição 3.21 Sejam Á uma á/geóra shod estrita e M um Á-meda/o
prolef uo em add7Z...i. Então .,4lWI é wma á/geóra shod estrita.

Demonstração

Consideremos Z = (k',X, /) um .AJMj-módulo indecomponível. Se / = 0
então pelo Proposição 1.29 teremos ou pdalmlZ $ 1 ou id4lmlZ $ 1.

Se / # 0 então pelo Lema 3.3 temos que X C add7Z,l e assim id,llmlZ $ 1
(M é projetivo e id4X $ 1). Portanto .AI.ü/l é uma álgebra slzod.

Se .4 é sÀod estrita, então ..4lÀíl será sÀod estrita pela Proposição 1.3, Capítulo

111 de 1281. U

Exemplo

Seja .A a álgebra dada pela ajjava do exemplo 2 do Clapítulo 2

com radical quadrado igual a zero. Sua aljava de Auslander-Reiten é
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M
e

e e

e

Façamosaextensãopor umponto de.4 por M ' . . . . ,projetivo

em 7Z.,i. Obtemos então a álgebra .KIWI dada pela seguinte aliava:

com âc! = 0, áé = 0, @p = 0. Notemos que .A]W] é uma álgebra sÀod estrita

P P

O seguinte teorema caracteriza as extensões por um ponto de álgebras
sAod estritas .'l por um .4-módulo projetivo JI/. Um resultado similar foi
provado por Huard em ]30] porém usando técnicas diferentes.

Teorema 3.22 Sejam Á ama á/geóra shod e M wm Á-módu/o projef t;o
.Então, .41.ü41 será ama á/geZ)ra shod se, e somerzte se, para goza/q er {nde-

com'pontuet Z = (kl ,X,j) ttx)er'mos X. C. addJ:,A o'ü X. e. add:R,A.

DemonstFarão

A demonstração segue diretamente das seguintes proposições
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Proposição 3.23 Sejam .A z&ma á/geóra shod e M um .A-módw/o proljet uo.

Se, para qüalqvet indecamponíuet Z f), tivermos X C ctddCA ou,

X C add7?..4, então KIWI será uma á/geóra shod.

T)nmnnq+rnrãO

Consideremos Z = (k', X, /) um .AJMj-módulo indecomponível. Se / = 0
então pelo Corolário 3.2 teremos ou pd4lmlZ $ 1 ou id4lwlZ $ 1.
Se / # 0 então temos alguns casos a considerar:

e Se X C add7Z.,.l então como M é projetivo temos que {d.IX $ 1 implica

que íd,.l]M]Z $ 1 pela Proposição 1.28.

e Se X C addC..! então teremos pd,1lwlZ < 1 pelo Lema 3.18

Portanto .,4lJt/l é sÀod.

Proposição 3.24 Sejam .A wma á/geóra shod e M am .4-moda/o. Se .alwl

á shod então gua/quer ÁIMl-«.ódt&/0 7zd«omponúe/ Z = (k:, X, /) é ta/ gue
X € addCA os X c add:RA.

Demonstração

Consideremos Z = (k', X,/) um .4jMj-módulo indecomponível. Seja

X :: Xt (1)X2 (DX3 com .Xi C ,C,.I'\.7Z..4 e X2 C 7?1..I'\,C.4 não nulos. Afirmamos

que Z « .C4]m] e Z g 7Z.4]m].

De fato, se {d4X ? 2 então ád4]w](k',X,/) ? 2. Senão, Xi vai ter um
sucessor yi com {d,i1'1 ? 2 e vai existir um caminho

x: - z. ê!-- Z .: -êt-- h
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de Xi para }/l em ind.4. Sqa g{ = hi(11) lx, (D lx, . Então, teremos o caminho

Xi © X2 G) Xagi.-----. . . ------- Zt.i © X2 © X3 --gL-- }l G) X2 (D X3

em {nd,4, de X para X' :: }'l (D X2 © X3. Se g := gt .gi 7É 0 então teremos

o seguinte diagrama comutativa

em andAI.A/l.

Assim, (k:,X,/) terá como sucessor (k',X',g/) com ád4lM(k:, X',g/) ? 2

e portanto (k',X,/) e 7Z,l]m]. Agora, se g = 0 então vai existir um .j,
l $ .j $ t, tal que gj ' ..gi # 0 mas gj+t '..gi = 0. Portanto teremos o

seguinte diagrama comutativa

Mt -1ll:. Mt ------ . . .

l. l,., l,,...,.. l.
t . Y . Y .... Y
.k ---zl- zí -:g!-- . . - -----.-- z; -.gu- z;+:

em ànd4lJWI, onde .Z: = Z; a) X2 © X3. Assim, (0, X', 0) será um sucessor de

(k*, X, /) com id.4]m](0, X', 0) 2 2 e porá-to (k', X, /) g R.4lWj-

Agora, como X2 C 7Z.4\.,C,l, então existe Xi predecessor de X2 tal que
pa.lxJ ? 2. Assim vai existir um caminho

.rX.; >
.fi

n

x; -J=-. x,

em {nd.4, com /z :: /n /l. Obtemos assim o seguinte diagrama

0

XJ tõX3- x
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Obviamente ele comuta e portanto obtivemos um caminho de (0, XJ, 0) para

Z com pd4tm](0,XJ,0) ? 2. Assim, Z g ,C..i]W]. H

3.4 Extensões por módulos indecomponíveis
Nesta seção vamos considerar .A uma álgebra sAod e .A4 um .4-módulo inde-

componível não-projetivo em ,C.4\.7Z.,! .

Lema 3.25 Soam Á uma á/geóra shod e M C ,C...l\.R.,! não-pro/etít;o. Se
existir Km caminho entre um injetiuo l e MI, então este caminho tem que ser
seccionar.

Demonstração

Suponhamos que existisse um caminho não seccional

------- rÁX ------* E -

entre um injetivo / indecomponível e M. Como M C ,C...i\.7Z..l então M

possui um sucessor y com íd.{y Z 2. Logo, nom..l(I'-':yl, P) :# 0 para algum

P projetivo indecomponível. Assim, teríamos um caminho de um injetivo
indecomponível / para um projetivo indecomponível P com dois ganchos

nãc-consecutivos, o que é um absurdo. Portanto, todo caminho de um inje-
tivo / para M tem que ser seccional. H

Teorema 3.26 Sejam ..4 wma á/geóra shod estrita e M C ,C.4\.7Z.4 não-
projetiuo e não-ánjetiuo. Suponhamos q'ue exista Feio menos um caminho de

vii M para ctlgzm pro3etã,uo P C 'RJ:\.LA e q'ue qualquer caminho de vi\ M
para, atgKm proljetiuo P' C inda seja formado só por módulos l)rojetiuos.

Manos assumir famóém qwe pd.lriiM ? 2. Então ,4lÀ41 será shod estrita,



3.4 Extensões por módulos indecomponíveis 72

])emonstração

Para facilitar a notação, vamos considerar -B = Á[WI e X = (0,X,0)
para qualquer X C mod.4. Para que a álgebra B seja sAod, precisamos
mostrar que qualquer caminho em índ.B entre um .B-módulo injetivo / e
um -B-módulo projetivo -P passa por apenas um gancho ou dois ganchos
consecutivos. Recordemos que os .B-módulos projetivos indecomponíveis têm

ou a forma P = (0, P, 0) com P C inda projetivo, ou a forma (k, M,idm),
que é o novo projetivo. Como .4 é sAod estrita, os caminhos de um ..'l-módulo
injetivo / para um .A-módulo projetivo P podem ser refinados a caminhos
de morfismos irredutíveis e passam por apenas um gancho ou dois ganchos
consecutivos. Em particular, tais módulos, / e P, vão estar em uma mesma
componente conexo da aljava de AR, que é dirigida (veja [i71). Logo, pe]o
Teorema 2.1 do Capítulo IX de [9], teremos que os módu]os de ta] componente

vão ser determinados por seus fatores de composição. Assim, para cada .,'l-
módulo simples S e X C inda denotemos por mS(X) o número de vezes que

S aparece como favor de composição de X.

Agora, como M é indecomponível, consideremos a sequência de Auslander-
Reiten em moda começando em M:

0 -.> .A/ -} (D=::.Ei --} rj'iJld= --} 0

onde Ei é indecomponível, para í = 1, - - . ,n.

Temos, por hipótese, que pd4r;:M ? 2 e portanto .ll/om,{(Z).A,M) # 0.
Seja / um .4-módulo injetivo em inda tal que existe um morfismo não-nulo

de / para M. Seja também PI C 7?1.4\..C.,l tal que exista um caminho de
ruim para PI. Logo, existe um caminho de / para Pi, passando por M e
por rÀ iM, que pode ser reinado a um caminho de morâsmos irredutíveis.
Consideremos então a seguinte sub-aljava em I'..i :
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e

e :>e ........e &

Teremos que, para cada .A-módulo simples S,

«..(ri:M')

Agora, sabemos que cada -B-módulo simples ou tem a forma lg = (0, S, 0),
onde S é um .4-módulo simples, ou S = (k, 0, 0). Seja então o seguinte dia-
grama em I'B:
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onde p'' é o novo projetivo. Para cada .B-módulo simples lg temos

«.3(-E') - >1: mXZ + mg(P') - mg@

Observemos então, que m3:X = ms(X), onde S é um .4-módulo simples

Logo,

lt

mg(E') (-E.) + «-g(P') - «''S(M)
n

lt

Agora,

mg(ri:P') - mg(P')

:m (.E.) -m.(M)
lt

= ms(r;:M)

= mg(0, ri: M, 0)

Portanto, temos que 7liiP' e ruim têm os mesmos favores de compo-

sição. Como v;tJW não pertence a nenhum ciclo curto orientado pois rA iM
é dirigido, então rB iP' rA tM. Consideremos a seguinte sub-aljava de I'B:

E.
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Afirmamos que qualquer caminho de um -B-módulo injetivo / C ind-B
para um -B-módulo projetivo -P C ándB vai ter no máximo dois ganchos
consecutivos.

De fato, consideremos inicialmente aqueles injetivos indecomponíveis / tais

q- n.m«(M, /)

Vamos supor que não existem caminhos de / para M e nem de M para P

P C anda, P :# Pi, um projetivo qualquer. Então qualquer caminho

7 = xá -+ x{ -.} . . . --> x; - ip

de / para P em {nd.B vai ser da forma

o o-... -o

1 ..

Assim, como qualquer caminho entre um injetivo / C inda e um projetivo
P C dnd.,'l tem no máximo dois ganchos consecutivos, então qualquer caminho

de / pala P vai ter no máximo dois ganchos consecutivos.
Agora, se existir um caminho de um injetivo / para M então seja

/ = Xo -+ . . . --} X. + X.+i = M

o caminho (seccional) do injetivo / para M (veja lema anterior). Observemos

aqui que qualquer caminho de / para P', o novo projetivo, é seccional pois
]b/ = radP'. Temos os seguintes casos a considerar:

(a) Se X« fosse igual a rÁ-Ei, com -E{ um dos comandos diremos inde-
componíveis do termo do meio da sequência de Auslander-Reiten co-
meçando em M, então teríamos o caminho:

7 = 1Xl; -.} . . . -.} ,in -+ 17Ü -.} 'E; --} ri:'Ã/ -+ rj':M' -a 7Í

em {nd.B com dois ganchos consecutivos. Observemos que RABI = rB-E{

pois Hom.4(M, rA-Ei) = 0.
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(b) Consideremos, como em (a), X. = ra-Eí para algum Ei, e o caminho

/ :: Xo --} -} Ti:Í.il:-.}'M. -.+ P' -+ 'rÊt'M. -.} vlii M'q Pt

em ánd-B. Observemos que este caminho passa por apenas um gancho

(c) Os outros caminhos entre 7 e a' seriam aqueles passando por um .E{
tal que X. Z 7Üt.Ei e que teriam apenas um gancho.

Portanto, concluímos que qualquer caminho entre um injetivo / e Pi passa
por no máximo dois ganchos consecutivos.

Agora, qualquer outro projetivo P" C inda é tal que, ou existe um caminho
seccionar

M = yO -+ . . . -+ }Ç« --> yn+l = P"

em inda, de M para P" e nesse caso existe um caminho seccionar de l@ para

P" pois não temos morfismos do novo projetivo para esses módulos. Portanto
os caminhos de / para P" não se alteram. Ou existe um caminho seccional
de ruim para radP". Neste último caso) a prova segue análoga à de Pi pois

estamos supondo que qualquer caminho de vÜiJV para radP" é formado só
de projetivos. Logo, qualquer caminho de / para P" vai ter no máximo dois

ganchos consecutivos. Finalmente, se .27om.4(M, /) # 0 para algum injetivo
/ C inda e existir caminho de / para algum projetivo P2 C inda, então
existiria um caminho de M para P2 e este deveria ter no máximo um gancho.
Logo, os caminhos de J14= para / e de / para P2 são seccionais. H

Observemos que se existir algum caminho que não seja formado de módulos

projetivos de riam para algum P projetivo então ÁI.it41 pode não ser sÀod.
Vejamos os seguintes exemplos:
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Exemplos

1. Sda a álgebra .Á dada pela aljava do exemplo da seção 2.2

2 --e- 3 --!--- 4 -.;..J-- 5 -'-Z- 6

com radical quadrado igual a zero. Façamos a extensão de .4 pelo .A-
módulo S4. Observemos que 4lS41 não é sAod estrita.

l

P

2. Seja a álgebra 4 dada pela seguinte ajjava

1 7
, ip,/

2 :=i= 3 --a- 4 -;í- 5 z--.- 6

com a/3 = 0, 'rP = 0, p7 = 0, ac = 0, áa = 0 e ga = 0. Façamos
a extensão de .4 pelo .A-módulo Sa. Observemos que .AIS31 não é saca
estrita.

Teorema 3.27 StzponAamos gwe À seja uma á/febra shod estrita, M wm
A-módulo dirigido niio-proàetiuo em, c.al\:RA com iriAM > '2 e tüt que e:cisne

wm caminho de a/gam {1%jetioo indecomponz'oe/ / para M. Se KIWI é shod,

então vA M para algum P projetiuo, P C 'R,J:\~CA-

Demonstração

Para simplificar a notação, consideremos B = .4lJt/l e X = (0,X,0)
para qualquer X C moda. Suponhamos por absurdo que ruim # radP'
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para qualquer P' projetivo em 7?1.4\..C..4. Como id,!M ? 2, então temos que

Hom,i(r;:M, .4) # 0. Logo, existe um morâsmo não nulo / : ri:JW --+ P'

para algum r'' projetivo em '7?1..4\..C,.l. Agora, por hipótese, existe um caminho

/ = yo -} . . . --} Xn =M

em inda, de algum injetivo / C C.4\.7?1..i para M. Então, para cada á =
1, . . . ,n, também vai existir um caminho

.r = yo --} yn - M --} .Ei --} ri:.IW -4 P' (3.2)

em inda de .r para P', onde

0 -.> .A/ --} (DZ::.Ei -.} 7l'iM --> 0

é a sequência de Auslander-Reiten começando no indecomponível M. Como
,4 é sÀod temos que o caminho 3.2 pode ser refinado a um caminho de ir-

redutíveis em ind.A, com no máximo dois ganchos consecutivos (veja 2.12).
Afirmamos que o caminho de 7ÚiM para P' é seccionar.

De fato, se tivéssemos yn-l = ra-EÍ para algum .Ei, então, de / para ruim
já teríamos dois ganchos consecutivos. Logo, o caminho de vjlM '» P/ teria
que ser seccional pois Á é sÁod.

Agora, se yn-l # rA.Eí para qualquer i= 1, . - . , n, então yn-l seria injetivo e

nesse caso vamos obter também que o caminho entre r;iJW e P' é seccional.
Vejamos a seguinte sub-aljava em I'...l :

e e

À/.
e

'ü':M
P'

e
E.
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Observemos que se existisse um gancho no caminho de r;iM para P',
então o caminho

yn.. -+ yn = M --} Et --> r;:M' = XO -» X -.» r;:X ,.Q P' (3.3)

teria dois ganchos não consecutivos, o que é um absurdo pois Á é sAod estri-

Quando fazemos a extensão de Á por M temos, segundo 1331, que rnriiM
P = (k,M,ád), o novo projetivo. Basta observarmos que r(0,X,0)
(Hom.4(M, rX), I'-X, e) (vda 1.27). Logo,

ta

.-(0, ri'.M, 0) H.m...(M, M), M, ád) (k, M, ád)

pois M é indecomponível e dirigido.

rnri:Ei = (k',-Ei,g') # l&, para i' l

Agora, sabemos que o caminho de 7iiM para radP' deve passar necessari-
amente por rii-E{ pala algum .E{, com rii.Ei não-projetivo. De fato, seja a
seguinte sub-aljava em I'.4:

)

Também temos que
,n e g' # 0. Assim, r5i.Ei #

r;'M'

Vemos aqui que qualquer caminho saindo de r;iM passa por algum
fAlEi, pois rAiA4= # radP' para qualquer P' projetivo. Agora, r;i.Ei não
é projetivo. Portanto, r;i.E{ não é projetivo também. Recordemos que
lr;:JW = 7-i:P, com P o novo projetivo (veja teorema anterior). Assim,
teremos que o caminho de r;iM para rÁt.E{ deve passar por rn2À/ pois,
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caso contrário, deveríamos ter um projetivo saindo de ruim a rliiP, o que

implicaria em riil\4 = radP" para algum P" e chegaríamos em um absurdo.
Vejamos a seguinte sub-aljava em I'B:

}' p-Z!. %:l@1 ;.
A/.
e

Logo, qualquer caminho de rãÍ./W --} 7lAi.Ei passa por rn2A/. De fato,
como o caminho de ruim para radP' deve passar necessariamente por 7liE{
para algum {, então vamos ter um caminho de um injetivo 7 para P/ com
dois ganchos não-consecutivos.

Logo, -B não seria sÀod, o que é um absurdo.

Exemplo

Observemos que a hipótese idem $ 1 é necessária.

Seja .4 a álgebra dada pela aJjava do exemplo 3 do Capítulo 2

com aá = 0, P'y = 0 e áp = 0. Façamos a extensão por um ponto de .A
pelo módulo simples S3. Observemos que S3 C .C.a\.'R.4 é um indecomponível

não-projetivo, que 4lS31 é sAod estrita mas r-iSs :# radP para qualquer P
projetivo em 7Z,l\.,C...i.

3
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Capítulo 4

Cohomologia de ]lochschild
para álgebras sAod

O objetivo deste capítulo é calcular os grupos de Cohomologia de Hochschild

para álgebras sÀod. Na seção l recordaremos a definição e algumas das
propriedades dos grupos de Clohomologia de Hochschild de uma dada álgebra.

Na seção 2 trataremos mais especificamente dos grupos de Cohomologia de
Hochschild para álgebras sAod e daremos alguns exemplos. Como principal

resultado, citamos o Teorema 4.5. Este capítulo faz parte de um trabalho
conjunto com Coelho-.Lanzilotta.

4.1 Os grupos de Cohomologia de Hochschild
Seja k um corpo algebricamente fechado e .4 uma k-álgebra de dimensão

finita, indecomponível, básica e associativa com unidade.
A álgebra envolvente .4' de .A é a k-álgebra definida por .A' ' .4 ®k .4'P

Para qualquer a C Á, denotaremos por a' o correspondente elemento em .A'P

Um .,4-bimódulo X pode ser considerado como um .4'-módulo à esquerda por

(a (8 b') - z = azó para quaisquer a, b C Á e # C X. Temos que as categorias
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dos .A-bimódulos e dos .A'-m(5dulos (à esquerda) são equivalentes

Definição 4.1 Sda X zlm .4-óimódu/o. Para cada ante ro n ? 0, o n-ésámo
essa,ço de Cohomologi,a de Hochschitd de A Q coe$ci,entes em X é
o k-es.paço uetoriat

x"(.4, x) «tl;. (.'i, x)

Vamos assumir aqui X = .4 e portanto teremos

H'"(.4) .A) tl.(.4, .4)

Para callcular -#"(.4) construiremos uma resolução projetiva de .A em moda'

e depois aplicaremos o funtor nom.4.(--, .A). Como H"(.A) não depende da
resolução projetiva escolhida, é suficiente construir uma.

Sda então a resolução projetiva (.A®", ó'):

-JL- .,4

com .4®" .A (DA . . . ®x; ..4, 6'
n -vezes

.4ei ----} ..4®i-i, para { = 3, ,n ,4'

morfismos e p(. ® b) = «6

Com a notação acima, (.A®", Z)') é um complexo de .A'-módulos que cha-
maremos complexo standard.
Os espaços de Cohomologia de Hochschild são obtidos aplicando-se o funtor
Ho«...i. (-- , .A) à resolução (.4®", b'), utilizand.-se o morfismo de .djunção

0 ----- H.«... (.'1;, '1) -!Í-- n'.m.«. (.'iâ, .'lli---

0 l ;' :'''.mlt.,.{,.,Qt---
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o«de ó'(,)(.) =
Portanto temos:

4.1

.A) e .A; *;««, b;Z Z

83

H.m«. (.A*;, .A) = #om*(.A*;'', .A)

á: : //'omk(.A®', .A) (.4®'+: , .A)

dada por
Õ;(/)(al ®. .. ® ««+l) = «1/(a, ®. . . ® «i+l)+

® «;--:)+

(--ly+:/(ai ® . . . ® aí)«{+-

Assim, teremos que o n-ésimo grupo de Cohomologia de
será

n'"('i) - i?g;::i - -a«t:ã.(Á, À)

e

Hochschild

a, notação acima, vamos ter quea

ajaj+i ®

de .4

Com

H'(.A)=Ím C .4:á'(m)= 0} .,4:'m-m«= 0,V«C

H'(.A) B Z(.A)

onde Z(.4) é o centro da álgebra .A;

Á}

onde

Oer(..4) = {8 C #07«A(.,4, ..'1'1 : á(a ) = aá(b) + á(a)b}
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.rnn(.4) = {ó, : -4 : ó,(a) = az - :««, z C ..4}

Observemos que á(1) = 0.

e

Também, pd.l.,4 = g/dim.4 e

H';(Á x ,B, M' x .N) (.A, M) ® -#'(-B, N')

com .4, Z? k-álgebras , iW um Á-bimódulo e N um .B-bimódulo.

Portanto, podemos supor '4 indecomponível.

Finalmente temos que .H, a álgebra de Cohomologia 1231, é invariante por
Monta, isto é, dada .A uma álgebra qualquer seja .AÓ básica Monta equiva-
lente . Á, entã. #(.A)

Soam agora .A uma k-álgebra de dimensão finita e M um .4-módulo.

Recordemos que -B = .A]W] é chamada de extensão por um ponto de .4 por
M e é a k-álgebra de dimensão finita

«'«.-(; :

com o produto usual de matrizes

Terminaremos esta seção com o seguinte teorema que nos será útil pos-

teriormente. Ele sintetiza algumas propriedades dos grupos de Cohomologia
de Hochschild. Para a prova deste teorema e maiores detalhes sobre Coho-

mologia de Hochschild veja 1231 .

Teorema 4.2 (.HappeZ9;

. Seja Q uma ütjaua, acÍclica, cone:ca e Brita, então H' ÇtQ) = k, H* tkQ)=
0 se, e s.mente se Q é w«.« á«o« . n;(kQ) = 0 p«« t.do i ? 2;
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e Seja A uma átgebra, TA um módulo inctinante e B -- Endl'A, então

H:(.A) a H;(-B) para todo i ? 0;

e SeJ'a B = .KIWI extensão por tzm ponto. .Então, existe wma segzlênc a
ea;ata

o -+ -H'(-a) -} -H'(':i) --} ge111:K --}

-+ n':(.B) --} H':(.A) --> -Bati(M, M') -} -#'(.B) -+

--} .Eztk''(M, M') --> -#:(.B) -} .H;(.A) -+ .Eath(M', M') -+

4.2 C]ohomo]ogia de ]lochschild para álgebras
short

Nosso objetivo nesta seção será o de obter os grupos de Cohomologia de
Hochschild pala uma álgebra sÀod Á. Para, tanto necessitaremos do Teorema

4.2, de alguns resultados de j181, da Proposição 3.8 e do Teorema 3.17. Para
comodidade do leitor iremos enuncia-los aqui.

Teorema 4.3 rC;oeZho--ZlanzÍZottaJ ;
Sda Á wma á/geóra shod estrita. Então ,4 = ,4'lJWll . . . IW.l com ..4' {nc/ama-

da e os Mjs radicais de projetiuos anais de gancho em Ai+t.

Observação: Os JWi's não são necessariamente indecomponíveis e, em
cada passo, '4il,44;+il é sAod estrita, onde ,4{ = .A'lJWil . . . l.114il.

Teorema 4.4

Sda ..'1 = .4'lJWI ma á/febra shod está fa e M = radP com P proletit;o ./ina/

'Í. g««cA.. E«tã., Z«tl,(W, M') . -E«tã,(W, M')
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Seja ,4 uma álgebra sAod. Então g/dim,4 $ 3 e podemos concluir que
H'(.A) = 0 para { ? 4. (Lembremos que pd.!..A = g/dim.4). Vejamos agora

os outros grupos de Cohomologia de Hochschild de uma álgebra sAod estrita
Á

Teorema 4.5

Sda ,4 uma á/geóra shod estrita. .Erztão H{(.4) = 0 para gua/quem' { ? 2

T)a«i nn a+pnp; "

Soja ,4 uma álgebra sAod estrita. Então, pelo Teorema 4.3,
..'! = .4'].A/i] . . . ]JI/.]. Assim, soja .4i = .4']JWl] saca estrita e .A' álgebra

inclinada. Logo, aplicando o Teorema 4.2, item (c), existe a sequência excita:

o --} -a'(Á:) --} n''(.A') -'> g:Uê!-- --}

--} -H:(.Ai) -+ H:(.4') --> -Eztl,(Mi, Mt) --> H''(.Ai) -->

-} .a'(.A') --} -Beta,(MI , MI) --} H;(.At) --} H';(.A') --}

-} -Ezt3,(M-, Mi) -} .H'(.4:) --} H''(.4') -->

Notemos que, como .A' é inclinada, pelo Teorema 4.2, -Z7i(.A') = 0, Vi ? 2.
Como .Ai é sAod, então g/dim.Ai $ 3 implica que ni(.4i) = 0, V{ 2 4. Final-

mente, pelo Teorema 4.4, já que .4i é sAod estrita, então .Bati,(.Mi, .A/t) = 0

e .E«tã,(W:, M:)

Assim, teremos que .#i(.AI) = 0 para qualquer á 2 2.
Consideremos agora À2 :; .Ail.A421 sÀod estrita. Aplicando o Teorema 4.2,
teremos a sequência excita:
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o -+ #'(Á,) -'} H''('1:) --} !=!i!::yz ..>

--> H:(.A2) -} H:(.AI) --} .Bati: (M2, Ma) -+ #'(.A,) -}

-+ #'(.4:) -+ -Eztâ.(M2, M2) --> -#;(.A2) -+ H;(Ái) -'}

-.} .Ezt3.(M2, M2) --> H''(.A2) --} H'(Át) -->

Pelos mesmos argumentos anteriores temos que #i(.A2) = 0 para Vá ? 2
se ,42 é sAod estrita.
Assim, chegaremos por indução, que .A = .4'l.It/il . . . l.A4nl é tal que H'i(.A) = 0

para Vi ? 2. H

Quanto aos grupos de Clohomologia de Hochschild de ordem menor para

álgebras sAod estritas, temos os seguintes resultados que seguem do Teorema
4.2

Consideremos .4 = .4'lWI. Se .4 e .A' são álgebras conexas, então H'(Á) a

k = H'(.A') e se J14 é um brick, isto é, .End4,M = k, então o morfismo

H'(.A) --+ H:(Á') é um monomorfismo.
Logo, H':(.4) B -H'(.A') pois -Ezth,(M', M') = 0.

Agora, se .A' é de tipo árvore e inclinada , então H:(.A) = 0 se, e somente se,

#:( .A' )
Vejamos um exemplo de que ,4 = Á'jWI, mas -#:(.4) Z H:(.4').

Exemplo

Seja .A' a álgebra dada pela aljava
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l --s- 2 --e- 3
com Pcv = 0. Sua aljava de Auslander-Reiten é dada por

.M2

e

Mi

Façamos a extensão por um ponto de .A pelos módulos Mt e Ma. Obtemos

então a álgebra dada pela ajjava:

3

com Pa = 0 e a' = 0. Observemos que .A'[.Mi O JV21 ' '4 é sAod estrita
com .A' álgebra inclinada.

Então temos que H:(Á') = 0 pois .A' é de tipo árvore e inclinada mas H:(.A) #

0 pois dim-#:(.A) = 1. De fato, temos a sequência 0 --} #'(.A) -+ -#'(Á') -+

club!# --} -H:(.A) -> 0 com djm-#'(.4) = dÍm-H'(.4') = 1 e d{«zg!!!b!@. = 1.
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Capítulo 5
P

.A.lgebras short e módulos
inclinantes

Neste capítulo iremos trabalhar com as álgebras sÀod e módulos inclinantes

sobre estas álgebras. Veremos que os módulos inclinantes sobre as álgebras

sÀod têm algumas propriedades especiais e que não podemos generalizar al-

guns resultados de álgebra quase-inclinadas e módulos inclinantes de 1281

para álgebras sAod.

5.1 Módulos inclinantes

Soam .4 uma álgebra saca e .,IT um .A-módulo inclinante. Consideremos a

teoria de torção induzida pelo módulo inclinante .,IT, isto é, ('r(T), /(T))
com

'r(r) c «..a..4 : .E«tl(r, .w)

e

.F(7') C mod.'! : H.«.«(r, M)

Definição 5.1 Sda 7' wm Á-módK/o nc/{nante. T é dito ser sepaT'ante
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Ú'"p«t'«m.«Z., cindidoJ « o p- de f«çã. ('r(T), .F(7'» .í«d. em m.d.4
f''"P«t;«"','"'', " o P« d. Z«Çã. (A:'(T), y(7'» cá«d. .« modBJ.

Teorema 5.2 Sejam T Hm .4-módu/o nc/ nanfe e Z? :: .End.IT'P. .Então;

raJ 7' á «p«-'' ", ' ««.."*' ", p«« c«d« X C .t(7'), pd«X = 1;
jb) T é cingido se, e somente se, para cada M C F(T), iriAM = \.

Para a demonstração deste teorema veja l41.

Proposição 5.3 Sejam ..4 uma á/geóra shod e T wm .A-módt&/o ínc/ nanfe
cÍndido {a/ qKe, se Ho«....l(T,M) # 0 e pd4il/ 2 2, então o ,4-mádu/o M é
injetiuo. Nestas condições, B -- E'ndAT'P é short.

Demonstração:

Seja N um -B-módulo indecomponível. Então N C y(T) ou N C .Y(T),

y(T) -#om«(T, .M) : M c r(r)}
onde

.v(r) -E«tl(7', w') : M c .r(r)}
pois T é cindido.

Se N C .Y(T) então N = -E"tl(r, i14) com M C f(7'). Como T é cindido
então íd.!M = 1. Portanto, por l41, Lema 2.2,

e

isBN .E«tl(r, M) 5; id«M

Agora, se .N C y(T) então ]V = -Nona(T, M) # 0 para algum M C 'r(7').
Se pd4J14 $ 1 então pdB.V $ pd4M 5; l por l41, Lema 2.2. Suponhamos
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agora que pd.l.A/ ? 2.

Então, neste caso, por hipótese, M é injetivo. Logo,

isBN #om..*(r, M) 5; 1 + id.,IM

também por l41, Lema 2.2. Assim, para qualquer .V C mod-B ou pdBAr 5; l
ou ddB N' 5; l.
E portanto, .B é sAod.

Exemplo l

Seja .4 a álgebra dada pela aljava

com Pa = ó«,'y

Tomemos o módulo inclinante

.r :s, © (©J:..,&)

(chamado de módulo .BB-inclinante associado ao simples S2). Temos que ...!T

será um módulo inclinante cindido pois id.{S2 = 1 (veja l41) e vai satisfazer

as condições da proposição acima.

Teorema 5.4 Soam .A uma áZgeóra shod está la e T wm .A-módu/o {nc/{-

nante. Então, T possui um somando direto indecomponíuet T' C c/I'''-:RA e
u'rn sol'na,ndo dtreto tndeco'rnpontuel Ttí C 'R,J!:'\.l:,A.
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Demonstração

Como T é um módulo inclinante então T é um módulo sincero. Logo
Hom...!(P, T) # 0 para qualquer módulo projetivo P

Agora como 4 é sÀod estrita então R..4\.Z:.:.! possui um módulo projetivo
P'. Portanto vai existir um T" somando direto indecomponível de T com
Hom,4(P', T") # 0 e portanto T" será um sucessor de P' e assim vai perten-
cer a R.4\.,C.4. Logo T « addC.:.l.
Sda agora ('r,/') o par de torção induzido por T. Se T é um módulo in-
clinante então temos que qualquer injetivo / está em 'r e assim teremos
que Hom.4(T, /) # 0. Como /' C .C...!'X7Z,Í para algum /' injetivo, pois .A é

sãos estrita, então T vai ter um somando direto T" C ,C.4\.7Z.4 e portanto
T e add7?...i. H

Foi mostrado em [28] que se .A é uma álgebra quase-inclinada e T um .4-

m(5dulo inclinante em addC,l então .End4T'P é uma álgebra quase-inclinada.

O Teorema 5.4 mostra-nos que tal resultado não pode ser generalizado para
álgebras s/zod. Observemos também que T pode ter um somando direto in-

decomponível não-projetivo em 7Z.4\.,C..4. Vejamos o seguinte exemplo:

Exemplo 2

Seja Á a álgebra dada pela aljava
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com cvá = 0, P'y = 0 e áp = 0. Sua aljava de Auslander-Reiten é dada por

.©.

.e.

.e

.e
e

'©

.e-------+- e -------»e--'-"'---'+'

'e'e

Seja T = (DE;i7}. Então o .4-módulo T será um módulo inclinante com

um somando não projetivo Ts C 7Z..4\~,C,4.

5.2 Algebras short e módulos inclinantes se.
parantes

Introduzimos agora a seguinte de6 devae nlçao da a Assem (vqa IZJ):

Sda I' = (1'o, I'i, r) uma aljava de translação (veja l91, capítulo Vll). Um

fatia separante E = (Eo, Et) em I' é uma subaljava plena de I' tal que:

1. Eo contém exatamente um representante de cada r-órbita em I'

2. Pata toda sequência de mechas em I' da forma

X = Zo ---} Zi -----} . . . ---} Z, ---+ Z,+i = r'l''

com s,r 2 0,X,y C Eo e Z{ € Eo para todo l $ í 5; r, temos que
s = 0 e mais ainda. se r > 1. então y é proietivo

a
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Exemplo 3

Seja ..'l a álgebra dada pela aljava

com radical quadrado igual a zero Temos que Á é uma álgebra sAod estrita
Sua aljava de Auslander-Reiten é a seguinte:

e

e

il72''''''pçposese+eeo' e

Os módulos /i, S3, P2, P4 e Ps formam uma fatia separante na ajjava de
Auslander-Reiten.

Observemos que um módulo y é dito ser Ext-projetivo em uma subcate-
goria 7?. se -Eztl(yl, X) = 0 para qualquer módulo X pertencente a 7?.

Teorema 5.5 Sda ..4 uma á/geóra shod. Sda n o ntímero de sÍmp/es não-

ásom07:fos de ind.4 e seja T = P© /a)y, onde P = ©:;i8 é a soma de todos

os projettuos tndecom,pontuets nao-tso'nítorlos eTrt'RA) 1 = q)i=1.li. e a. se'ma, de
lodos os {nletíuos {ndecomponúeãs não-Ísomor$os em r...I'\7Z.4 e y = a)E;i'rb
é a soma de todos os IYt caIR Yt Ezt-projetiuo não-projetiuo e'm, 'R,A. Então
T é um módulo inctinarlte parcial.
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Demonstração

Observemos que rb C ,C.,l\.7?.,i pois os b são indecomponíveis e Ext-
projetivos em R..4 (veja l41, seção 1). Como / C .C.4\.7Z.,!, concluímos

que pd,IT $ 1. Vamos mostrar que .Dali(T,T) = 0. Observemos que

Eath(P,X) = 0 e .Bati(X,/) = 0 para qualquer X C moda. Portanto
b.sta calcularmos Eztl(-r, P © }'') e Bati(y, P © }''').

Temos que

z«tl(.r, p © }'') «tl(/, p) © -E«tl(.r, }'') =

OHom,.*(P, .'--r) © O;#gW4(,'':y. .r)

pois pd4/ $ 1.

Como ,4 é sÀ.d, .#.«..4('R.,!,,C,l\'R,*) = 0. Portanto -#om..l(P,r/) = 0.
Também, Z);EgW,i(l- 'y, /) = 0 pois Hom,l(7'':y, /) = 0. Assim, .Eztl(/, P©

}''')
Por outro lado, como r'iP e r'iy pertencem a 7?1.4 e y C .C..l\.7?1..i, então,

z«t].(r, p © r) «tl(v, p) © z«tl(r. r) =

OHo«.À (,-':P, }'') © D;H2W..,(r':y, }') = 0

pois #om.4(7Z..! , ,C,.!\.7Z.4) = 0.

Portanto temos que T é inclinante parcial.

Agora como T é um módulo inclinante parcial então existe um módulo
T' sendo T © T' um módulo inclinante e tal que para qualquer T" somando

direto indecomponível de T', ou T" é projetivo ou Hom..l(T", T) # 0 (veja
l37j, capítulo 4).
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Teorema 5.6 Se o módw/o 7', {nc/{nante parola/ degrada acima, /or um

módulo i,nclinante então T será um mód lo inclinante separante. Além disso,
T uai ser uma fatia separante.

T)omnnç rnp n

Seja (T(T), /'(T)) o par de torção induzido por T
Para que T seja um módulo separante basta mostrarmos que para qualquer

N C 'r(T) teremos que r':N C 'T(7) (vda ]4]).

Suponhamos então que r-:N g 'r(T) para algum N C 'r(T). Então teremos

que -Eztl(T,.'-':.V) # 0 e consequentemente, #o«..4(7-':.V,rT) # 0 pelo
Teorema 1.17. Assim, já que rT C ,C,i\.7?...!, teremos que r'iJV C ,C..4\.7Z.4,

pois -#om.4('R,i, .C.4\.'R.,i) = 0. Portanto N C ,CA\.R.4.
Assim, não existe morfismo não-nulo de um projetivo P em 'R.4 a .V. Também

não existe morfismo de um injetivo / em ,C,.!\.7Z.4 a N, pois caso contrário,
teríamos que pdr't/V ? 2 e portanto r'i.N € .C..4

Agora, já que N C 'r(T), então .#om,l(T, N) :# 0 e assim, deve existir um
morfismo não-nulo g : 7'b --.> .V com }/t C 7?..4. Observemos que g não se

fatora pol injetivos. De fato, se g se fatorasse por injetivos então existiriam
morfismos s e t e um injetivo .r tais que

rX g -N

com t.s = g. Então, teríamos um morfismo t : / --} N, o que é um absurdo,
pois pd4r'i-M $ 1.

Assim, existiria g' : X ---} r'i.7V com 7--i.N C ,C...!\.7Z.4 pois, como vimos,
o morfismo g não se fatora por injetivos (veja l91). Mas isto é um absurdo
pois sabemos que b C 7?.,4. Logo, Hom..l(a"'iN, rT) = 0, o que implica que
.E«tl(r, ,'-':x')
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Portanto, T será um módulo separante e por l21 teremos que T será uma
fatia separante. H

Vejamos agora um exemplo de que 7' é uma fatia separante mas -End47''P
não é sAod.

Exemplo 4

Seja.4 a álgebra dada pela aljava

a'

com radical quadrado igual a zero. Sua aljava de Auslander-Reiten é dada
por

n

'e e+eee + e©oie 'e eee e eee8+ .e

'e'

Notemos que .A é uma álgebra triangular monomial e que também é sAod.

Contudo, 4 não é uma álgebra inclinada iterada (veja jlll, j411 e 1421). Con-
sideremos o módulo T = a)Ê:;:ZIÍ. Observemos que T é uma fatia separante

mas .End,l7''P não é short (e portanto não é inclinada).

e

b
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5.3 Algebras short e álgebras inclinadas
P

Definição 5.7 Z)ado um mód /o M numa componente coneza da aÜat;a de
AR, seja, S(.-+ M) a. classe de módulos da.da por todos os módulos indecom-

T)oníueis X com X --» M e tal qze q'ualquer caminho de X para M seja
seccionar.

Dualmente, definimos S(M --}) como sendo a classe de módulos dada
por todos os módulos indecomponíveis X com M -,} X e tal que qualquer
caminho de M para X sqa seccional.

Teorema 5.8 Seja .B = -End.4T'P uma á/geóra {nc/irada com wma /afia

completa, de tipo árvore 8 na, com'potente pré-inactiva tal q'ue 8 tenha, um

único injetiuo indecoml)oníuet 1. Se l jor indecomponíuet e não-injetiuo

então -aÍIVI será shod estMta, onde M = a'-'i;áí.

Demonstração

Observemos inicialmente que M C {nd-B é dirigido pois pertence à com-

ponente pré--injetiva.

Notemos também que os projetivos em indBIMI ou têm a forma (0, P, 0) com
P C {nd-B projetivo ou a forma (k, M,{dm), o novo projetivo. Cromo todos

os P C {ndB são predecessores de 8, então #om...!(M, P) = 0 para qualquer
P C índ-B. Senão teríamos um caminho de M para M, o que é um absul.do

pois M pertence à componente pré-injetiva e portanto é dirigido. Também

qualquer predecessor X de P é tal que não existe caminho de M para X.
Assim, se existir um caminho de /', injetivo pertencente a indo, para P,

então Hom.,i(M, /') = 0 e portanto (0, /', 0) será um injetivo em ind.BI.A/l.
Logo só teremos caminhos do tipo (0, /', 0) --, (0, P, 0), com P projetivo em

ándB e /' injetivo em índ.B. Assim, seja .r = (Ho«z.4(.A/, J), J, /) um injetivo

qualquer em indBIMI. Se existir um caminho de / para algum (0, P, 0), então
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#om...l(.A/,J) = 0 e portanto .r = (0,J,0) o que vai implicar que qualquer

caminho de / para (0, P, 0) é da forma

(0, J, 0) --} (0, Xi , 0) --} --> (0, Xi, 0) --} -+ (o, P, o)

com Xi C ind-B. Mais ainda, este caminho é seccional por l41.

Basta-nos verificar então os caminhos de BJMj-módulos injetivos /' para
o novo projetivo. Antes, porém, façamos algumas observações. Se J é um

injetivo, então J vai ser um sucessor da fatia S e portanto um sucessor

de S(-+ /) (veja Definição 5.7). Notemos que se existisse um caminho de
um injetivo J para :;;âj: então este caminho deveria ser seccional. De fato,
suponhamos que existisse um caminho não-seccional de J para =áÍ. Então
teríamos,

J L X -.+ E -} v': X ,t- --L
soca

com p e (i caminhos em ind-BJMI.
Suponhamos que ;:Í « .S. Se o caminho á passar por um gancho teremos

um absurdo pois J seria um predecessor próprio do caminho seccionar que
acaba em / e portanto um predecessor próprio de S(--} /). Usamos aqui o
fato de S ser de tipo árvore. O mesmo ocorre para o caminho p. Então
só temos o caso em que J pertence ao caminho seccional terminando em /
Absurdo pois J é sucessor da fatia .S e sabemos que os elementos da fatia S

são sucessores de S(-+ /). Observemos que J g .S pois / é o único injetivo
na fatia completa.

Se =;;7 C .S, então J seria um predecessor próprio da fatia .S, o que é um

absurdo.

Assim, qualquer caminho de J para =á7, com J um injetivo, vai ter que
ser seccional.

Logo, temos que, para qualquer J injetivo, J # /, só temos caminhos secci-

onais de J para =áí. Portanto, caminhos com apenas um gancho de J para
M. Como os únicos caminhos de / pata M passam por apenas um gancho
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temos, pela discussão acima, que qualquer caminho de um injetivo J para
;g:í terá no máximo um gancho.SOCA \- J

Façamos então a extensão por um ponto de -B por i14 e consideremos o se-
guinte diagrama:

(0, .r, 0) -E:

iãaiij*, w, :'«)

e.E.

onde 0 -} (0, ;ár,0) -} ©LiEi -+ (0,.A4,0) -+ 0 é a sequência de .AR

terminando em(0, M, 0)(veja 1.27).
Logo, qualquer caminho de um Z?lMj-módulo injetivo indecomponível

/' para o novo projetivo vai ter no máximo um gancho ou dois ganchos
consecutivos.

De fato, pela discussão anterior temos que qualquer caminho

J = Xo --.> Xi -> . . . -+ X. :: JU'

de um injetivo J para M vai ter no máximo dois ganchos consecutivos. Logo

qualquer caminho de (0, J, 0) com J um -B-módulo injetivo para (0, M, 0) vai

ter no máximo dois ganchos consecutivos. Notemos que -#om.,l(M,Xi) = 0
para qualquer { = 1, - - . ,n, pois .IU pertence à componente pró-injetiva. E

portanto (qualquer caminho de (0, J, 0) para o novo projetivo (k, M, ádm) vai
ter no máximo dois ganchos consecutivos. Poderia acontecer de não termos

nenhum gancho, mas pela construção, temos que o caminho (0, /,0) --}
(0, ;áÍ, 0) tem um gancho. Assim, a álgebra -ejWI é saca es-
trita.H
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Seja agora .A uma álgebra básica, conexo, hereditária e de tipo de repre-
sentação infinita, isto é, .A é a álgebra de caminhos de alguma aljava conexo

A com grato subjacente diferente de A., n 2 1, D«, n ? 4, Eo, Ev, Es.
Como sabemos existe uma componente pós-projetiva 7) em ind.4 contendo

todos os módulos projetivos indecomponíveis e nenhum injetivo e uma com-

ponente pré-injetiva Q contendo todos os módulos injetivos indecomponíveis

e nenhum projetivo. Seja 7?1 a classe dos módulos indecomponíveis não per-
tencentes a P' ou <2
Consideremos B = EndlT'P onde 7' é um módulo inclinante pós-projetivo.

Então .B é chamada de á/geóra diól/arcada (veja Definição 1.36). Se .A também

é uma álgebra mansa então B é dita ser uma á/geóra mansa disfa7'fada.

Seja .A como acima e -B = -End.4T'P uma álgebra mansa disfarçada. Temos

então que /'(T) é finita e contida em P' e T(7') é cofinita e consiste de uma

subcategoria cofinita de 'P e de 'R e Ç2 inteiros. Obtemos assim uma descrição
da categoria mod-B. Notemos que em y(7') temos três partes diferentes, isto

é, as imagens sobre E = .Hom.,l(7', --) de P' n 7'(T), 7Z e ç2, e como todos os
.4-módulos injetivos pertencem a ç2, as sequências de conexão (veja l41) co-
meçam em XQ. Em particular, EP'n'r(T) e ER são fechados para aplicações

irredutíveis. Também, como (y(7'), Â'(T)) é um par de torção, considerando
as quatro classes de módulos

x7' n r(r) , xn, sç2, ,v(r)

existem aplicações apenas de quaisquer das classes nelas mesmas e para as
classes da direita.

Observemos que E'Pn'r(7') é uma componente pós-projetiva e os módulos

em E'P n T(7') serão chamados de Z?-módulos pós-projetivos. Realmente, a
aljava de Auslander-Reiten de E7' n 'T(T) contém uma subaljava plena de
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translação que é isomorfa à aljava de P'. Também, EÇ2 V .t(T) é uma compo-

nente pré-injetiva com a ajjava de Auslander-Reiten de XQ V Â'(T) contendo

a aljava plena de translação de EÇ2 que é isomorfa à aliava de Auslander-
Reiten de p'; os módulos em Xç2 V Â'(T) serão chamados pré-injetivos.
Como uma consequência do Teorema 5.8 temos o seguinte resultado para
álgebras mansas disfarçadas.

Corolário 5.9 Sda .B = End4T'P uma á/geZ)ra mansa dás/arcada não de

tipo A.. Seja S umü fatia em tQ'VXÇT) contendo apenas nm injetiuo 1. Se

!j: /or ándecomponúe/ e não {lÜetiuo, então B]W] será shod estrita, onde
/l

soc/C
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