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pelo apoio e confiança durante todos estes anos.



li,esumo

Como uma generalização do clássico Teorema de Wedderburn, mostramos que o
grupo multiplicativo de uma álgebra com divisão não comutativa de dimensão finita
sobre seu centro, não pode ser finitamente gerado.

Também estudamos algumas propriedade de um anel com divisão -D, em que os
elementos do grupo derivado D' (subgrupo dos comutadores ) de D* = -D -- {0}, são
algébricos sobre o centro .F de Z) e concluímos que, se cada elemento de .D' é algébrico
sobre -F, então, .D é algébrico sobre .F



.z\bstract

As a generalization of Wedderburn's classic theorem, we show that the multiplicative
group of a noncommutative rinite dimensional division algebra over its center, cannot
be finitely generated.

We also studied some properties of a division ring .D, in which the elemento of the
derived group -D' of -D* :: -D {0}, are algebraic over the center .F of -D and we conclude
that, if each element of .D' is algebraic over -F, then, D is algebraic over -F
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Introdução

A pergunta mais geral de que grupos podem ocorrer como grupos multiplicativos
de uma álgebra com divisão não comutativa é, ainda, um problema não resolvido, mas
muito progresso tem sido feito nesta linha.

Tudo começou em 1905 com o Teorema de Wedderburn, que demonstrou que todo
anel com divisão finito é comutativo. Durante os anos de 1940, 1950, muita pesquisa foi
feita no sentido de descobrir que tipo de condições que, quando impostas ao grupo multi-
plicativo de um anel com divisão, implicam em sua comutatividade, como por exemplo,
o resultado encontrado por N. Jacobson, generalizando o Teorema de Wedderburn, o
qual diz que um anel R tal que z" = z, para algum inteiro m = n(z) > 1 e para todo z
em R, é comutativo.

No entanto, são poucos os anéis comutativos que veriâcam as hipóteses do Teorema
de Jacobson e, por isso, tentou-se estender este resultado em outras direções de modo
que as condições impostas sobre o anel, sejam verificadas por todos os anéis comutativos
e ainda, que elas forcem a comutatividade dos anéis em questão. Assim, desde o início
da década de 50, os Teoremas de Comutatividade começaram a ser estudados por l.
Herstein, C. Faith, 1. Kaplansky, Hua e outros.

No estudo da comutatividade surgiu, naturalmente, a idéia de retirar informações do
grupo multiplicativo dos anéis. Quanto maior fosse o centro do anel em relação a seu
grupo multiplicativo, mais perto estaríamos de obter um grupo comutativo e, portanto,
um corpo.

Para mostrarmos isso, vamos fazer uma sucinta exposição sobre os principais teo-
remas nessa área que foram algumas das conseqüências do Teorema de Wedderburn,
como os teoremas de comutatividade em anéis com divisão com condições impostas a
comutadores aditivos e multiplicativos, incluindo o Lema de Herstein e o Teorema de
Brauer-Cartan-Hua.

No Capítulo 1, apresentamos alguns teoremas de comutatividade e definições que
serão utilizados na demonstração dos teoremas que virão a seguir.

No capítulo 2, temos um dos últimos resultados nessa linha, que é o resultado prin-
cipal dessa dissertação: o teorema que diz que, se -D é uma álgebra com divisão de
dimensão finita sobre seu centro, e se Z)* = Z) -- {0} , o grupo multiplicativo de -D, é
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ânitamente gerado, então .D é comutativa.
No capítulo 3, nos preocupamos com o grupo derivado .D' de .D* onde obtivemos

que, se em um anel com divisão -D o grupo .D' é algébrico sobre um subcorpo finito de
Z), então Z) é comutativa. Esse teorema é uma generalização do Teorema de Jacobson
que diz que todo anel com divisão algébrico sobre um corpo finito é comutativa, além
de outros resultados interessantes nessa área.



Capítulo l

Preliminares

Neste capítulo apresentaremos alguns resultados básicos da Teoria dos Anéis que
surgiram no estudo de condições sobre o anel que implicassem em sua comutatividade.
Para isso, temos também que introduzir algumas definições. A maioria das demons-
trações dos resultados aqui enunciados encontra-se em l 7 1. Denotaremos sempre por .R
um anel associativo, não necessariamente com unidade; .D será um anel com divisão com
centro -F, cujos grupos multiplicativos serão denotados por .D* e .F*, respectivamente.

Tentando responder à pergunta de que grupos podem ocorrer como grupos mul-
tiplicativos de uma álgebra com divisão não comutativa, obteve-se muitos resultados
importantes, como por exemplo, o resultado provado por Hua, que mostrou que o grupo
multiplicativo de uma álgebra com divisão não comutativa, não pode ser solúvel.

O Teorema de Wedderburn, provado em 1905, foi o primeiro resultado na linha
de comutatividade, demonstrando que todo anel com divisão finito é um corpo.
Durante os anos de 1940, 1950, muita pesquisa foi feita no sentido de descobrir que tipo
de condições que, quando impostas ao grupo multiplicativo de um anel com divisão,
implicam em sua comutatividade.

Para os algebristas esse teorema funcionou como ponto de partida para uma extensa
área de pesquisa relacionada com comutatividade de anéis. Tentaram, por um lado,
substituir a finitude por outras condições que implicassem comutatividade e, por outro,
substituir anel com divisão por anéis mais gerais.

Como exemplos de generalizações do teorema de Wedderburn temos as seguintes
proposicões e teoremas interessantes;

Proposição 1.1 Qualqzzer subaneZ./imita R, de um ane/ com d u são .D, é um corpo.

Proposição 1.2 Seja .D um ane/ com d visão de caractere'sueca p > 0, e G subgrupo
anito de D* . Então, G é cíclico.

Proposição 1.3 Seja Z) urn ane/ com divisão. .9e um eZemenfo Z/ de .D comuta com
Lodos comutadores a.ditiuos em D, então, y está 'rlo ce'ntro do anel..
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Proposição 1.4 .9e#a D um ane/ com dáuisão. Se todos os comttfadores aditivos estão
n,o centro de D, então, D é um corpo.

Definição 1.5 Soam R um anel e a um e/ementa de -R. Seja d. : R o -R a /unção
de$ni,da por d.(=à = ax -- na., para = ç: R. E'ntão:

d.(z + y) + d.(g/)

d.(zg/) + d.(z)3/,

para todos a;,Z/ C R. Chamamos d. de derivação interna de R associada ao ele-
mento a de R. Zlrm subgrupo adátÍuo de R é dito um ideal de Lie de .R se eZe é
invariante sob d. pcLra todo a C R.

e

Proposição 1.6 S'ega Z,) ane/ com d uÍsão e Ã' um subaneZ com d uisâo pr(íprêo de .D
tal. que K é um ideal de Lie em D. Se carK #'Z, então, K está no centro de D.

Mais adiante, veremos que os últimos três resultados acima, também valem para
comutadores multiplicativos. Veremos, agora, mais uma generalização importante do
Teorema de Wedderburn, que é um resultado básico de Herstein para anéis com divisão
de característica p.

Usaremos a seguinte notação: para um subcorpo .F de um anel com divisão .D, e
um subconjunto S Ç -D, escreveremos F'(S) pala denotar o subanel com divisão de .D
gerado por F' e S.

i.ema L.'T (LEMA DE HERSTEIN)- Seja D um anel com divisão de cara,cterísti,ca,
p> Q. Suponhamos que CL é um, el,eme'nto de torção de D* e não central. Então existe
y C D* tal que 'yay'\ -- a' # a. 'para, algum i. > Q. Além disso, U pode ser tomado com,o
sen,do um, co'mut,a,dor aditivo em, D.

'lborema 1.8 Seja .D um ane/ com d visão. $e para cada e/ementa a C .D ezjstir um

número natural n = n(a) > 1 taZ que a" = a, então, Z) é comufatãuo.

Na verdade, mais tarde foi demonstrado que o resultado acima é verdadeiro para
qualquer anel, e é o resultado conhecido por Teorema de Jacobson, cuja prova encontra-
se em ] 4 ], pág. 73.

teorema L.9 (TEOREMA DE JACOBSON) Selva. R um anel,. Se para, ca,da, elemento
a em -R ezÍsf r um ntímero natura/ n = n(a) > 1 ta/ gue a" :: a, então, R é comutafiuo.

Uma generalização do Teorema 1.8 que também foi demonstrada, mais tarde, para
um anel qualquer é o próximo teorema.
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Teorema 1.10 Sela .D um arzeZ com d visão. Se para cada par de elementos iç, Z/ c .D
ezãstÍr um número nafzlrz/ n = n(z,3/) > 1 fa/ gue (ZZ/ -- g/z)" = ZZ/ -- Z/z, então, .O é
comufatÍuo.

T) PTTI nql e+n"n r' n f\wywv

Se rg/ -- Z/z C -F, o centro de .D, para quaisquer z, Z/, então, .D é corpo pela Proposição
1.4. Suponhamos, então que existam ó e b' tais que a :: ób' -- b'b # .F.

Para qualquer c C F* temos

.« bb' - ó'z,) .(Z,Ó') - c(b'b) (.b)b' - ó'(.ó)

e também é comutador aditivo não nulo, já que a e c são não nulos e .D é anel com
divisão.

Assim a e ca têm ordem finita; então, existe um inteiro k > 0 tal que 1 = ak =
(ca)k = daÊ e concluímos que ck = 1. Logo, car.F = car-D = p > 0.

Como a g .F e é de torção, pelo Lema de Herstein existe um comutador aditivo
Z/ C .Z.)* tal que Z/aZ/': = a' :# a.

Por hipótese g/ é de torção em .D* e como 3/ normaliza o grupo cíclico < a >C .D*,
temos que < a >< Z/ > é subgrupo finito de .D* e pela Proposição 1.2 esse subgrupo é
comutativo. Logo, ag/ = 3/a e obtemos a contradição de que 3/ay'i = a.

Então, não pode existir comutador que não está no centro e, portanto .D é corpo.
n

Definição 1.11 Sda R um azzeJ e .K um corpo. ZI/m elemento a C R é d to algébrico
sobre -K, se ez saem e/ementas clo, ai, . . . , a. C .K, não todos nulos, fa s gue

aoa"+ aia" .+a.= 0

O ane/ -R é algébrico sobre .K' se todos os seus e/ementas /terem aZgébMcos sopre

Outro resultado interessante de Jacobson que é, na verdade, um corolário do Teorema
1.8 é o teorema seguinte.

teorema. l.\'Z (TEOREMA DE JACOBSON) Seja, D u'm,a ál,febra com divisão algébrica,
sobre uwl corpo anito F. Ente,o D é comutativa (e é, então, uma. e=ten,são algébrica de
/'J
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T) poli n'n e+.rn p ã ny"

Seja p = car-F. Logo l.PI = p", para algum inteiro a. Para qualquer d C .D, -F(d) é
uma extensão algébrica finita de .F. Se.ja m = lp'(a) : .pl. Assim F(d) é um corpo finito
e lr'(a)l = n, e«tão d" = d.

Logo, as hipóteses do Teorema 1.8 estão satisfeitas e Z) é comutativa.

A seguir, enunciaremos os resultados análogos para comutadores multiplicativos

'lborema 1.13 Seja .D um anel com dÍuásão. Se um elemento c de Z) comuta com todos
comutadores multiplicativos e'm D, então, c está no centro do anel.

Teorema 1.14 Seja -D um ane/ com diuãsão. Se todos seus comutadores mu/tãpZàcat uos
são centrais, então, D é um corpo.

A demonstração é uma conseqüência imediata do teorema anterior

Definição 1.15 Para um par de andas com díuisâo .K Ç .D, dizemos qwe .K é normal
em D se, para qnatquer = C D* , =K='\ Ç K (em outras palavras, se K' é um subgrupo
normal de D* ).

O próximo enunciado é um famoso resultado análogo multiplicativo à Proposição
1.6, devido a Cartan, Brauer e Hua e que nos traz uma conseqüência agradável:

Teorema L.L6 (TEOREMA DE CIARTAN-BRAUER-HUA) Seljam, D e K anéis com,
divisão com K Ç D. Suponhamos que K é normal em D e K # D. Então K está n,o
ce%tro de l).

Corolário 1.17 Sda -D &m arzeZ com d visão e d C .D um e/ementa nâo centra/ de .D
Então, D é gerado co'm,o 'um anel com divisão por todos os conjugados de d.

Enunciaremos, ainda, dois resultados que se referem à estrutura de subgrupos do
grupo multiplicativo .D* de um anel com divisão .D:

Definição 1.18 Para gua/quer grupo G, chamamos de série central superior de G
n qpfrqp

{lJÇ GiÇ G2Ç G3

-d. G: . ««t« de G, gf - Z(g-),''' , efc.
U m grupo G é dáfo nilpotente se (;. = G para algum inteiro n.

Ç G.,
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Teorema 1.119 Sqa .D um ane/ com dáu sao e 'tl} C: ('Y1 (: (l;2 (. (;3
suT)prior do grupo G -- D* . Então, G\ -- Ga -- Ga =

ü série central

Teorema 1.20 0 grtzpo muZfàp/ãcafiuo .D* de um ane/ com d u são -D é niZpofente se e
somente se D é um corpo.

J')pv71 n m c/rn p .inwyw"

Para demonstraimos a parte somente se, observemos que se .D* :: G é nilpotente
então, (;n :: (; pai'a algum n inteiro. Pelo Teorema 1.19 temos (;l :: C;2 :: (J3 = ' ' ' ::

G. = G. Logo G = Gt = Z(G) e, portanto G, e conseqüentemente, .D, é corpo.
Agora, se .D é corpo temos Gi = Z(G) = G, que implica que -D* é nilpotente com

n = 1 o que termina a demonstração do teorema.
H

Definição 1.21 .Sega G um grzzpo e S um suZ)c07Üunfo de G. r'ara s C S, denofamos
por cZ(s) o co@wnfo de todos os conjugados de s, isto é, cZ(s) = {a':sz l z c
G}. -Oenof'amos por cl(S) = U..scZ(s). O centraliza(lor de S em G é o co@unto
Oa(S) = C'(S) = {z C G zs = sais C S}. O normalizados de S em G éo
co«Junto Na($) (S) C G l zS

Vamos precisar, ainda, de mais alguns teoremas

Teorema 1.22 ceia z um e/ementa de um grupo G; então, la
c'(«)

C(z)l l.Z(z)l, -de

A demonstração desse teorema se encontra em l 14 1, pág. 53

Teorema 1.23 Seja K subane/ com dlu são pr(irão de um ane/ com dãuásão .D, onde
.D tem ordem {nánifa. .Então, 1.0* : K*l = 1-OI.

Teorema 1.24 Se G é um grtzpo abeZiano, ./i7záfamenfe gerado, e -H é subgrupo de G,
e'r\tão, H é $nitamente gerado.

A demonstração desse teorema se encontra em l 14 1, pág. 113

Teorema 1.25 Todo grupo abeZáano, ./initame7zte gerado e de torção, é ./inato

A demonstração desse teorema se encontra em 1 11 1, pág. 342
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Definição 1.26 ZI/m módu/o M é chamado noetheriano se e/e safa:s/az à condição
de cadeia ascendente, ou sega, nâo e ste nenhuma següêmc a n@náta ascendente de
módu/os Mi $ M2 S M3 $ ' ' . em M.

Teorema L.2'T ( TEOREMA DE WEDDERBURN ) Seja D um anel com divisão
com centro F, e seja, A uma classe de comi' cação de D que é algébrico sobre F com
p.Jnó«.{o «.án{«.«/ /(f) € p'ltl de g«u n. Então, .«{'*'"' a:,...,.. c .A f«{s q«.
/(t) = (t -- a«) . . (t ai) C -Ojtl. Também, /(t) é o produto dos «.elmos/amores /{nea-
res, permutados ciclicamente. O elemento a\ C A pode ser tomado arbátraHamente.

Vamos introduzir a definição e algumas propriedades da função "norma"sobre uma
álgebra .4 de dimensão finita sobre o corpo F

Definição 1.28 Sega .,4 uma áZgeóra de d mensâo ./imita sopre o corpo .F e sega u C .4
Sda À. : ,4 --> .4 a mu/fãp/ácaçâo, à esquerda, por u, {sfo e,

À«(z)

E cl,aro que )\. é sm em,domor$smo de A como F-espaço uetoriat.
Então, de$námos a /unção norma .V sobre .4 por

N'(u)

É fácil verificar que a norma definida acima tem as seguintes propriedades

Proposição 1.29 S'eya .4 uma áZgebra de dimensão ./inata sopre o cor'po -F e sega .K zim
suócorpo de F' com IP : KI < oo. .Se u, u C F' e a C K, então;

.7) .N(0) )
eJ .S'e u :# 0 .ntâo .N(u) :# 0 . .V(u':)
31 .V(u«) N(«) e N(-)
4) Se A for uullp corpo temos NAJK(:LLà ' NpjKÇNA/p(luà).

Definição 1.30 Rl:lferãre-mo-nos â propriedade g) acama como Fórmula da Torre
para Norm.as.

Teorema 1.3\ ( TEOREMA DE HILBERT Satz 90) Seja, EJF uma eztensõ,o cíclica.,

n um gerador de GalÇEJF'l, isto é, Gal,ÇEJF) --< n >. E'meão Nela(cà
«mente «, e«{.fe « C E t«{q« . = u(,7(u))':

A demonstração desse teorema se encontra em l 5 1, pág. 286
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Deõnição 1.32 ZI/ma áZgeóra .4 é dita central simples sobre tlm corpo F se .4 é uma
álgebra simples ten,do F como se' centro.

Teorema L.33 ( TEOREMA DE SKOLEM-NOETHER ) Todo automorFs'mo de uma,
álgebra central simpl,es e de dimensão $'n,ita, é interno.

A demonstração desse teorema se encontra em l 4 1, pág. 100

Definição 1.34 -Dado um par de anéis S Ç R , dizemos gue .R é radical sobre S se,
para todo a C R, a"(') C S para aZgu«. n(a) ? l.

Eeotema 1.35 ( TEOREMA DE KAPLANSKY ) Seja, D sm anel com divisão qt e é
radical sobre se' centro F. Então, D := F

Definição 1.36 ZI/m e/emenfo a numa e:üemsâo K de um c07.po F, de caracferúfÍca
p, é dito separável sobre F se e/e saf /az um poZãnómio sobre -F que não tem raz'zes
múlfãp/as e dizemos gue é puramente inseparável sobre F se para algum À;, ap' c .F

Uma ezfensão K de -F é d ta separável ( puramente inseparável) sobre .F se
todos os seus elementos são separáveis (purame'r\te inseparáveis) sobre F

teorema L.3'T ( TEOREMA DE NOETHER-JACOBSON ) Seca. D um anel com di-
visão não comutatiuo al.gébdco sobre seu ce'nETo F. Então, existe um eteme'r\to em D \F
que é separáuel sobre F

Teorema 1.38 S'eja -D um anel com dãu são com centro .F e seja (.Z)*y = .D' o subgrupo
derivado de D*. Se D' é radical, sobre F, então, D não contém elementos purame'nte
inseparáveis sobre F

A demonstração deste teorema está em l 2 1, pág.184 e 185

Teorema 1.39 Sega .D um ane/ com d uásão com cezztro -F. Se N é um subgrupo normal
p dp +nrpã.l d. T)+ ..+ãn N' r EI

yFwv wu u VPUu\Ajv 1. q 3.

A demonstração desse teorema se encontra em l 14 1, pág

teorema 1.4n ( TEOREMA DE KAPLANSKY ) Seja, K qma extensão do corta F
onde K é radical sobre F, e se]ja P o corpo primo de F. Então, carP = p > ç] e, ou
K é puramente in,separáuel sobre F ou K é algébüco sobre P. (Consequentemente, se
estas conclusões valem, então, claramente K é radical sobre F).

Teorema 1.41 ( TEOREMA DE JACIOBSON ) Todo anel com divisão CLlgébrico sobre
nm corpo anito, é comutatiuo.
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Capítulo 2

O Grupo Multiplicativo de uma
-A-lgebra com Divisão

#

Os resultados do capítulo anterior mostram que, no estudo da comutatividade de
anéis, é útil considerar os subgrupos do seu grupo multiplicativo. Antes de enunciar-
mos o nosso resultado principal mostraremos alguns resultados que se referem a esses
subgrupos-

Proposição 2.1 Seca .D uma áZgeóra com dáuisão com centro F'. Se ezÍste z C -D \ -F,
então, lc/(z)l = j-OI onde cZ(áç) = {d':zd l d C .D*} denota o ««junto de todos os

conjugados de =.

Demonstração

Como existe z c .D \ .F, então, pelo Teorema de Wedderburn, .D é infinito e o
centralizador de z em -D denotado pelo conjunto O'(z) = { d C -D l dz = zd} é um
subgrupo próprio de .D*, caso contrário z C .F. Logo podemos utilizar o Teorema
1.22 e teremos que lcZ(z)l = 1-O* : C'(sç)*l. Assim, pelo Teorema 1.23 concluímos que
cz(n)l = 1.0l.

n
Este resultado implica em nossa próxima proposição

Proposição 2.2 0 grupo rrzu/têp/ãcatát;o de uma á/geóra com dáu sâo não enumeráueZ
ntío pode conter nenhum subgrupo normal não central $'n'itamente gerado.

Z)emonsfração
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Seja Z) uma álgebra com divisão com centro F. Suponhamos que N seja um subgrupo
normal não central de -D* e seja a C N \ -F onde F é o centro de -D.

Então, cZ(a) = { d':ad l d C D*} C .N. Logo, como lcZ(a)l = 1-OI, pela Proposição
acima, temos que IIVI :: IZ)l.

Assim, .V também é não enumerável. Logo, .IV não é finitamente gerado.
D

No caso geral, ainda não sabemos se o grupo multiplicativo de uma álgebra com
divisão pode conter um subgrupo normal não central finitamente gerado.

Fica fácil, agora, vermos que os subgrupos normais finitos do grupo multiplicativo de
uma álgebra com divisão estão sempre no centro de .D, pois, suponhamos que exista um
elemento a C .N \ F' onde -N é subgrupo normal finito de .D* e .F é o centro de .D. Como
c/(a) c N temos que cZ(a) l<1 .V 1. Mas, pela Proposição 2.1 acima, lcZ(a)l = 1.O*l, o
que nos leva à contradição de que N é infinito.

Enunciaremos, agora, o principal teorema desse capítulo.

Teorema 2.3 Sega -D wma áZgebra com dàüisão de dimensão ./inata sobre seu centro .F, e
seja D* o grupo m'üttipticcLtiuo de D. Se D* é$nüame'nte gerado, então, D é comutativa.

Z.)emonsfração

Como .D* é finitamente gerada, existem s elementos di, , d, em D* tais que

Z)* =< (Zi, . . - , d, >

Seja -D' = (-D*y o subgrupo derivado de -D*. Assim, ;%ln é gerado pelos elementos

di, . . . , d, onde dA = dk.D' e, portanto, g; também é finitamente gerado.
Além disso, g;p é abelianol portanto, seus subgrupos são ânitamente gerados pelo

Teorema 1.24.
Consideremos o grupo

.F*Z)/

Como este grupo é subgrupo de
portanto

. , 1;1+ r)/

concluímos que zir é finitamente gerado e,

F*
F'*n.D/

também é finitamente gerado já que

F*D' 3 F*nD'

18



pelo 2o. Teorema do lsomorfismo.
Queremos provar que F'* n .D' é finito. Para isto, mostraremos que todo z c .F* íl Z)'

é raiz de um polinâmio z" -- 1, onde n é o índice de .F em .D.
Como z C F'* n .D' temos z = cic2 . . . c,, onde c{ C -D'. Seja ci = aióiai-ió:-: com

a{, b{ C Z)* então, calculando a norma de ci temos

N(q) N'(«:b:.: :Ó;':)
N' («;) .N (Ó: ) .V ( .: ':) .V (Z,:
N' ( «: ) .N («: '') .V ( b: ) .V ( b:
.v(«:«: :).v(b:b:':)
N'(1)N'(1)

:)
:)

Como .M(c:) =1 para Vã , temos .V(g) = 1.
Fica fácil, agora, vermos que z" = 1 onde n

N(d) # 0 e
dámp.D, já que para d C .D* temos

N'(:«d) N(d) N(d)
e por outro lado, como z C .F temos

NQzd] xb N(

Logo z" = 1 como queríamos e portanto l -F* í] .D' 1< oo.
Agora, sabemos que ]i:;Çlibr é ânitamente gerado e F* n .D' é finito.

Suponhamos que zi, . . . , z, c .F* são tais que ãli, . . . , zs geram }i:i:lliji
Então, se z C -F* temos

ü -- ül ...zs
e daí

zi"' . . . aç."'z'l = Z/ € .F* n .D'
Logo,

Z = g/-InIBi . . . Z n ,

ou seja, temos que -F* é gerado por {zl, . . . , z,). u {.F* n .D'}.
Logo, -F* é íinitamente gerado.
Finalmente, vamos provar que -F* é finito e aí, como l.O : -PI < oo temos que .D é

finito e, portanto, comutativo pelo clássico Teorema de Wedderburn.
Para provarmos que .F* é finito, consideremos 2 casos:
1-) Suponhamos que cara = 0 . Então, ©* é subgrupo de .F* que é um grupo

abeliano finitamente gerado. Logo, chegamos ao absurdo de que ©* é íinitamente
gerado.
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2-) Se car/' = p > 0, suponhamos, em primeiro lugar, que F seja algébrico sobre seu
corpo primo Z. p.

Seja z c .F. Existem ao, ai, . . . , a« C ZI, com a. # 0 tais que z é raiz do polinõmio

(*) a.X" + a. :X"-t + + aiX + ao

Então,
a.a" +a. :z"-i + ...+aiz+ao:: 0,

e daí temos que sç" = a«':(--a«-iz"' -- . . . -- 'ziz -- ao) e então

(«")' (.«':)'(-««-:'(«"':)'

«.':( «.-:(«"'')'
-- a:PzP -- a.P)

alz' -- ao).

Assim, z' é raiz de (*) e, então (açp)k é também é raiz de (*) para todo A e como o
polinõmio (*) tem no máximo m raízes distintas, tem que existir k tal que (zp)k'i = 1.
Logo, .F* é de torção.

Temos, então, que .F* é um grupo abeliano, de torção e finitamente gerado; logo, F'*
é finito pelo Teorema 1.25.

Suponhamos, agora, então, que exista z C .F, que é transcendente sobre Z.P' Temos
que Z,(z) é subcorpo de -F

Então, para todo número natural m, existe um polinõmio irredutível /m(aç) de grau
«em Z.[zl.

Como -F* é um grupo abeliano finitamente gerado, vamos considera-lo como um
Z. -módulo finitamente gerado. Daí, segue que F'* é um Z. -módulo noetheriano.

Sda
Gi < .f-(z), /2(z), ,.Ê(g) >,

com { = 1, 2, . . . uma cadeia de submódulos de .F*

Temos que Gi S G2 C Ga C . . . é uma cadeia ascendente de subgrupos de .F* que
não é estacionária, o que contradiz a condição noetheriana.

Logo, só podemos ter car.F = p > 0 e -F é algébrico sobre seu corpo primo, o que
implica que F* é finito. Assim, terminamos a demostração do nosso principal teorema.

n
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Capítulo 3

O Grupo l)erivado de um Anel com
Divisão

Neste capítulo veremos que, se em um anel com divisão .D os elementos do grupo
derivado .D' de .D* são algébricos sobre um subcorpo finito de -D, então, .D é comutativo.

Temos que se .D é algébrico sobre seu centro .F, claramente -Zy será algébrico sobre
F. Por outro lado, quando .D' é algébrico sobre -F, não sabemos, é claro, se .D será
algébrico sobre .F

Neste capítulo daremos algumas propriedades de um anel com divisão .D onde os
elementos de Zy são algébricos sobre o centro de .D, e veremos que alguns dos resultados
básicos conhecidos para um anel com divisão algébrico sobre sobre seu centro, podem
ser generalizados para um anel com divisão Z) em que .D' é algébrico sobre .F.

Teorema 3.1 Seja -D um ane/ com dãuÍsão com centro .F. .Então, para cada elemento
l C D algébrico sobre F, existe um inteiro positivo n,Çaà, dele'rtdendo de CL e um eteme'r\to
c. € D'nF'(a) fa/ que a"(') = ]VP@/P(a)c. com NP(.)/P(c.) = 1 onde .ATP(.)/P é a norma
de .F(a) em .F

Demonstração

Seja ./'(t) = t" + bit"-: + . . . + b. o polinõmio minimal de a sobre -F, onde ói c .F,
á = 1, 2, . . . , n e n = dãmp/'(a).

Pelo Teorema de Wedderburn ( Teorema 1.27), /(f) se decompõe completamente
sobre .F, isto é, existem di € .D*, { = 1, 2, . . . , n -- l tais que

(*) /(t) «)(t - d:«dí:) (f - d«-:«ú;!:) c -oltl
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Temos que {l, a, . . . , a"-i} é uma base de .F(a) sobre .F
Sda À : F'(a) --> .Endp-F(a) a multiplicação à es(luerda por a, isto é,

,X(a) .F (a) --> -F(a)
À. (.)

A matriz de À. com respeito à base {l,a,. . .,a" i} é a matriz companheira do
polinâmio /(t). Sabe-se que o polinõmio minimal de À.é /(t), que também é o polinõmio
característico. Logo, como / é o produto de falares lineares distintos, À. é diagonalizável
e vale que o dela. é o produto das raízes de /

Assim, por (*), e lembrando a definição de norma JVF(a)/F(a) = dela. (Definição
1.28), temos

NP(.)/r(a) = det.X. = ad:a i: ,a'í;: . . . d..:ad;!: € F.

Soja c = cic2 . . . c..i onde cí são comutadores da forma Q = ai'i(diadÍia'i)a'(i-t)
Daí

(ZnCIC2 . . . Cn--l

a"diadÍta':a:d2ad;:a
a"dtadÍ:d2ad;:d3ad;:
a"':NP(.)/P(a)a "+:

Np (aàjF (.Qà '

la-l ... an--2dn.la(Zn lla IQ-lQ-n+2

d.-iad;!:a'"+i

Logo, a"c:
Fazendo c.

Np(.)/P (a) C -F C -F(«).
: c-' e n = n(a) obtemos

(**) ."@ - Np(.)/p(a)c.,

onde c. C D', pois c C -D' e c. C .F(a), já que

C

Ü&.@'''«,.
Logo c. c -o' n -F(a), como queríamos.
Falta apenas provar que .ATP(.)/P(c.) = 1. Para isso, tomamos a norma de ambos os

lados de (**) e obtemos:

NF(.)/F(«"(')) = NF(.)/F(NF(.)/F(a) C.)
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De onde vem que
É:"(') - X;"(')Np(.)/,('.)

e, portanto, temos
Np(.)/p(c.) = 1;

o que termina a demonstração do teorema.
Aqui, ATP(.)/P(a) = k c F'; então, .ATF(a)/f'(kc.) = detjÀk..l detjkÀ..l É;"detjÀ.ln
Como conseqüências deste teorema para extensões finitas de F', podemos provar mais

alguns teoremas, tais como:

Teorema 3.2 Seja -D um anel com dáuisão com cezztro F', e seja -F C .K uma extensão
$nita do corpo F em D com di,rrrLFK o lparü cada eteme'rito = C K* existe um,
.Ze«';enf. ' c .o' n Ã' t«z g« «" = NK/P(«)' , ««. NK/P(') = 1. Azé«. d{«o, « K' é
um ente'rtsão c'tclica de F, então c pode ser tomado como um comutador em D'

T) p m nm e+rn p ã r.ywv

Seja r o grau de z sobre F. Pelo teorema acima, existe c, c D' n .F(z) tal que

z' (,)/,(z)Q,,

ou sela,
Np(,)/p(z) = z'c,':

Agora, usando a "fórmula da torre para normas"( Definição 1.30) obtemos

NKJpÇn] Np ta )lpÇNKJF t=ÜÇ=à )

Np(,)/, (z f )

(Np(,)/,(z)) t

(a'., ':) t
z"c. ' ,

já q« l-K : -F(:«)l f e z' e c;: C -F(:«)

Logo,
NK/PÇ=]

donde temos que
«" tNK/,(z)
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Seja c = c.f c zy n .K. Pelo Teorema 3.1 temos que .ATK/P(c)
primeira parte da prova.

1, o que completa a

Finalmente, seja G =< ?7 > o grupo de Galois de .K sobre F. Como .ATK/P(c) = 1,
pelo Torema 1.31 de Hilbert podemos encontrar um u C -K* C .D* tal que

c'' = u(ç7(u)) '

Assim,
.

Agora, o Teorema 1.33 de Skolem-Noether, implica na existência de u c .K c .D* tal
que

q(u)

Assim, c = uuu-iu-i € Z)', o que completa a demonstração. n
O resultado seguinte é uma generalização do Teorema 1.35 devido a Kaplansky

Teorema 3.3 S'eja .D uma áZgebra com d visão aZgébhca sobre seu centro .F. S'e o grtzpo
derivado D' é radical. sobre F, então D é comutativa..

/ )pm nm ctrn pãn

Pelo Teorema 3.1, para cada elemento sç c .D existe um inteiro m(z) e um elemento
c, c .D' n -F(z) ta] que z"(') = ]VP(,)/P(z)c,. Então,

Zm(z)n(',) IATE(a)/F'(aÇ)I"(-)C,"(',) C .F,

ou seja, para cada z C -D existe um inteiro t(áç) = m(z)n(c,) tal que n'(') c .F
Logo, -D é radical sobre F', e aplicando o Teorema 1.35 de Kaplansky completamos

9 dpm nnqtrn pãn
wywv' n

Mais tarde (Teorema 3.5), mostraremos que a hipótese de .D ser algébrico sobre seu
centro é supérflua.

O próximo resultado é uma generalização do Teorema 1.37 de Noether-Jacobson:

Teorema 3.4 Sega Z) uma áZgeóra com d uásão não-comutar ua algébüca sobre seu cen-
tro F. Então existe um el,evento 'no gr'upo derivado D' que não está em F que é separáuet
enhv'p H
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Z)emonsfração

Se todo elemento em .D' é puramente inseparável sobre -F, então, .D' é radical sobre
F', o que implica na comutatividade de -Z) pelo Teorema 3.8, que é um absurdo. Logo,
existe um elemento de .D' que não está em F que é separável sobre F'

n
O nosso próximo resultado é uma generalização do Teorema 3.8, como também uma

generalização do Teorema 1.35 de Kaplansky, para um anel com divisão -D em que .D' é
radical sobre .F

[Feorema 3.5 Sela -D um ane/ com diuásão com centro .F. Se o grupo derivado .D' é
ra,dicas, sobre F, então D é comutatiuo.

r)p?ri nm c+rn p.ín
U v 1 1 PV F OUVI W)f t# v

Se cada elemento de .D' é central, então, em particular, cada comutador ZZ/z'i3/ l
é central. Logo, .D é comutativo pelo Teorema 1.14. Então, assumimos que existe um
elemento g C Zy \ -F e consideremos .F(g), o subcorpo de D gerado por .F e g.

Como Zy é radical sobre -F, existe um inteiro positivo n(g) tal que g"(g) C F. Então,
g é algébrico sobre F' e sda m = ddmp-F(g).

Pelo Teorema 3.2, para cada elemento z c F'(g) existe um elemento c, C -D' n -F(g)
tal que z" = .ATAM/P'(z)c,.

Como .D' é radical sobre F, existe um inteiro positivo n(c,) tal que c,('') C F. Então,

Zmn(',) l.Arp(s)/f'(aç)I"('')c"('') C .F,-------.,----# '--..-/

isto é, -F(g) é uma extensão radical.
Pelo Teorema 1.40, também de Kaplansky, temos que cara) = p > 0 e, ou F(g) é

puramente inseparável sobre .F ou -F(g) é algébrico sobre o corpo primo P de .F
Mas, .F(g) não pode ser puramente inseparável sobre -F pelo Teorema 1.38 . Suponha,

então, que F'(g) seja algébrico sobre o corpo primo P de -F. Então, é claro que .F também
é algébrico sobre P. Como .D' é algébrico sobre -F e .F é algébrico sobre P, concluímos
que .D' é algébrico sobre P

Assim, se g C .D', temos que P(g) é finito (pois, como P é finito e g é algébrico sobre
P temos que dÍmpP(g) < oo e daí, P(g) tem que ser anito).

Logo, P(g)* é um grupo multiplicativo finito. Portanto, g tem ordem finita para
cada g C D'. Isto implica de Zy é de torção.
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Agora, pelo Teorema 1.39, como -D' é normal em .D* e de torção então .D' C -F, que é
uma contradição para o g escolhido. Logo, todo elemento de Zy é central, o que implica
em .D comutativo.

n
Este teorema nos possibilita deduzir o seguinte resultado que é uma generalização

do Teorema 1.37 de Noether-Jacobson, como também uma generalização do Teorema
3.4 para anéis com divisão onde -Z)' é algébrico sobre F' em vez de -D ser algébrico sobre
F

Teorema 3.6 Seja .D um ane/ com dãuãsão não comutatãuo com centro .F onde .D' é
CLlgébrico sobre F. Então existe um elege'nto 'no grupo derivado D' que não está em F
e que é separáuel sobre F

Z)emonsfração

Assumimos, por contradição, que cada elemento de .D' é puramente inseparável sobre
F'. Então, D' é radical sobre .F. Agora, usando o Teorema 3.5 temos que Z) é comutativa,
o que é uma contradição.

Logo, existe um elemento no grupo derivado Zy que não está em .F que é separável
sobre .F

n
O próximo Teorema é uma generalização do Teorema 1.41 de Jacobson e também

uma aplicação do Teorema 3.5.

teorema 3.'T Selva D um anel com divisão on,de D' é atgébdco sobre um subcorpo Frito
K de D. Então, D é contutatiuo.

T) p«i nn etr.. p ã a

Seja car-/( = p > 0. Então, para cada g c .D' temos (lue X(g) é um corpo finito,
já que g é algébrico sobre -K e -K é anito. Logo, todo elemento de .K(g)* tem ordem
finita. Assim, existe um inteiro m 2 0 tal que g" = 1 € F e, portanto, g é radical
sobre .F. Logo, -D' é radical e até de torção sobre -F. Usamos, então, o Teorema 3.5 e
completamos a demonstração.

n

Teorema 3.8 Seja .D ane/ com diusão com centro r'. Se cada e/ementa de .D' é
ctlgébrico sobre F, então D é algébrico sobre F. Equivale'r\te'm,ente, ow D é algébri,co
sobre F, ou D' contém um elemento transcendente sobre F
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/)p r7 nm e rapam

Sabemos, pelo Teorema de Cartan-Brauer-Hua ( Teorema 1.16 ) , que o anel com
divisão gelado por -F e -D' é o próprio .D. Então, é suficiente mostrarmos que a soma e o
produto de quaisquer dos dois elementos algébricos de Z) sobre -F, são também algébricos
sobre .F

Vamos provar primeiro que se z, y C -D são algébricos sobre -F, então zg/ é algébrico
sobre .F'

Consideremos o grupo }:#N. Como z e Z/ são algébricos sobre -F, pelo Teorema 3.1,
se z C -D é algébrico sobre F', existe um inteiro positivo m(sç), dependendo de z e um
elemento c, c -D' n -F(z) tal que z"(') = ATP(,)/r'(z)c,.

'ltaduzindo isso para o grupo }#» temos (z)"(') = (açF*-Zy)"(') = (AíP(,)/P'(aç)c,)"(')-F*.D'
F*D'#iraauzlnclo isso para o grupo }iTiji temos tz)

Logo z(-F*-D') é de torção.
Agindo da mesma maneira com um elemento 3/ C .D que é algébrico sobre .F, con-

cluímos que 3/(-F*-D') também é de torção em o' .
Como o' é abeliano, temos que ZZ/(.F*.D') g de torção, o que implica que (ZZ/)" €

F*D'. Logo z3/ é algébrico sobre .F.
Como a multiplicação de dois elementos algébricos sobre .F é também algébrico sobre

F', concluímos que iç + g/ = z(l + z'tZ/) é também algébrico sobre /' e terminamos a
demonstração do teorema. n

C) nosso próximo Teorema é também uma aplicação do Teorema 3.1 e diz respeito
ao grupo -D* e ao seu subgrupo -D'

Teorema 3.9 -S'ega -D uma áZgebra com dãuÍsão czZgéóráca soZ)re seu centro .P. $e .D* é
$nita'm,ente gerado, então D' é $nitame'rate gerado.

wywv

Suponhamos que .D* é o grupo gerado por elementos zi, z2, . . . , z.. Pelo Teorema
3.1 existem números naturais ni(l 5; { 5; m), tais que z:' = riQ, onde ri € F' e q c -D'

Sqa -R', subcorpo finito de .F gerado pelos elementos ri, r2,
grupo ]ibí-

, r. e consideremos o

Temos que )É;ir é um grupo abeliano finitamente gerado e de torção. Assim, temos
que ifÉí é finito.

27



Então ./(.D' é finitamente gerado por l 13 1, página 298, Lema 8.1.31.

Usando o 2o.Teorema do lsomorfismo para grupos, obtemos que ii?Él;r é finitamente
gerado, pois, é isomorfo a ;!591, que é finitamente gerado.

Por outro lado, .K n .D' é finitamente gerado porque é sub
abeliano finitamente gerado.

Assim, temos que ambos }?g;r e .K n .D' são finitamente gerados e, portanto, .D' é
íinitamente gerado, o que termina a demonstração do teorema

grupo de Ã. que é grupor

n
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