
/ [)i= rh6 l p ' qC

Propriedades homológicas
e categorias del'ivadas

Cecilia Tosal Escudei-

TESE APRESENTADA
AO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA

UNIVERSIDADEDESÃOPAULO
PARA

OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTORA
EM

MATEMÁTICA

Área de Concentração: Algebra
Orientador: Prof. Dr. Flávio Ulhoa Coelllo

São Paulo, 5 de julho de 2004

Durante Q elabora,ção deste tuba,Iho a a\nora recet)eu bolsa de doutorado da Fapesl)
Processo 99/09985-0



Este exemplar corresponde à reclação
final da tese devidamente

corrigida e defendida poi Clecilia Tosar Escudet

e aprovada pela confissão j ulgadola.

São Paulo, 5 de julho de 2004

Comissão julgadola

. Prof. Dr. Flávio Ulhoa Coelho (Presidente) IMBUSP

. Prof. Dr Hector Alfredo Merklen IM]ÇUSP

e Prof. Dr Arnaldo Leite Pinto Gaicía EMPA

e Pi'of. Dr Plamen Elnilov l<oshlukov UNICAMP

. Prof. Di. Victot Bekkert UFMG



Resumo

A motivação deste trabalho foi estudei a categoria deiívada de uma álgebta
shod. A categoria clerivacla de uma álgebra, que inclui a categoria de módulos cla

mcsilla, vem sencto estuclacla por muitos matemáticos a partir clo trabalho IHI cle

Happel, e tem-se naostraclo de utilidade em teoria cle representações cle álgebra.s (vel,

por exemplo, IBLj, lul, IHll, lnRSI). As álgebras shod, introcluziclas poi Coelho e
La.nzilotta em ICLll, são definidas a partir de propriedades homológicas: uma álgebia

é shod se todo módulo indecomponível sobre a álgebra tem dimensão projetiva ou
dimensão injetiva menor ou igual a um.

Neste trabalho estuda.mos propriedades da categoria derivada de uma álgebra
em geral, e dos seus objetos indecomponíveis em particular, utilizando propriedades
homológica.s da álgebra.

Um dos resultados deste estudo é a classificação das álgebras shod stiing e
comia conseqüência, a caracterização das seguintes classes de álgebras: shod gentle,
shocl detivadamente hereditária cle tipo .A« ou .A. , shocl com categoria delivacta dis-

creta e das álgebras com categoria derivada discreta derivadamente equivalentes a
álgebras shod.

Também achamos relações entre as dimensões homológicas de uma álgebta c

uma aplicação / definida sobre os complexos indecomponíveis na categoria derivada

cla álgebra, onde / mede, de certa forma, o comprimento dos complexos

As categorias derivadas de álgebras quase-inclinadas foram caracterizadas poi
Happel em IHll. No presente trabalho, dada uma álgebra e sua categoria derivada

cletei'minamos subcategorias plenas (da categoria derivada) que são categorias deriva-

das de álgeblas quase-inclinadas. No caso particular em que a álgebia é shod damos

uma clesciição dos complexos blue não estão nas subcategolias antes mencionadas.

Poi último, apiesentanios alguns resultados sobre extensões por um ponto e
categoria.s (teiivacla.s.



Abstract

Tais work was motivatecl by the stucly of the clelivecl category ofshocl algebtas.

The clerived category of an algebra, whicll includes the module categoty of the algebra,

lias been stuctiecl for several mathematicians since Happel's woik IHll, anel it lias

became usefull in iepresentatioil theory of algebtas (see, for example, IBLj, lnl, IHll,
jnRSI). short algebias, which were intiocluced by Coelho and Lanzilotta in ICiLll, aie
clcfined by homological pioperties: an algebla is shod if each inclecomposable module
has its piojectivc clillaension at most one or its injective clinaension at post one.

In tais work we study general propeities of the deiived categoiy of an algebra,
as well as plopeities of its indecomposable objecto, using homological piopetties of
tule algebia.

One of the results we obtain is the classification of shod string algebras and, as

a consequence, the characterization of the following classes of algebras: shod gentle,
shod deiived ecluivalent to a hereditaiy algebla of type .A. or .A., shocl with dis-
creto clerived category and algebras with disciete derivecl category which aie cleiivecl
equivalent to shod algebras.

We also fin(t some relations between the homological dimensions of an alge-
bra and an application / defined over the indecoinposable complexos in the derived
category of the algebra, wheie / measures, in some way, the length of the complexes.

The derived categories of quasitilted algebias weie characterized by Happel
in lnll. In oul work, given an algebra and its derived category, we determine fulo
subcategoiies (of the derived category) which are derived categories of quasitilted

algeblas. In the special case the algebra is shod, we tive a description of the complexes
u hich ale not in the subcategories mentioned above.

Finally, we tive some resulta on one-point extensions and clerived categories.
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Introdução

A teoria de iepiesentações de álgebras de dimensão finita, blue estuda as cale

Botins clc módulos sobre tais álgebias, teve uin desenvolvimento importante a partir

dos tesultaclos cle Happel sobre categorias delivaclas em teoria cle iepiesentações lnl.
Unha das canse(itiências mais relevantes desses resultados foi a caracterização clãs

álgebias cluase inclinadas em teinlos de categorias deiivaclas, feita tambéna poi Hap-

pel em IHll. Pata tal caiacteiização Happel fez uso cla teoria de inclinação. No
pieseiite trabalho piocuia.mos dai respostas a. duas questões que suigita.m dos resul

tactos eln IHlj. A piimeiia cluestão é o que pode sel dito sobre a categoi ia derivada de

unia álgebra shocl ou fracamente shod, generalizações das álgebias (luase-inclinadas.

A segunda questão, mencionada em IHll, é estudei a categoria deriva(ta cle uma,
álgebia utilizando suas propriedades homológicas. Vamos detalhar um pouco o acima
comentado.

O conceito cle categoria cleiivada. tem-se mostrado uma fenamenta. útil ein

geometria algébrica e álgebra homológica, e nos últimos anos enl teoria de repre-
sentações. Em IHI, Happel mostrou cine o conceito de categorias trianguladas pode
sel de utilidade em teoria de representações e, reciprocamente, cine aplicando métodos

cle teoria cle representações podem sel estudadas certas categorias trianguladas colmo,

poi exemplo, a categoria derivada DÕ(H) de complexos limitados sobre uma catego-
ria abeliana. .4. Em teoria de representações estamos palticulainaente intetessaclos no

caso cm que .4 é a categoria moda de módulos finitamente gerados (à esquerda) so-

bre uma álgebra de Artin A. A categoria moda está imersa plenamente na categoria
derivada DÓ(moda). Esta última pode ser idet)tificada com a categoria homotópica
/\' ,b(F'A) de complexos limitados superiormente sobre A-módulos piojetivos hnita-

mente gerados e cair cohomologia limitada. A categoria /t'-,Ó(p'A) tem uma estrutura
bei-n mais simples de trabalhar cine a de Z)Ó(inocl/\).

Foi provado também cn] IHI que a categoria Z)Ó(moda\) é invariante ])oi teoria
cle inclina.ção. A teoria cle inclinação, na. versão mais simples, consiste em estuclat



relações entre as categorias de módulos sobre duas álgebras diferentes. Mais espe-
cificamente, se /\ é uma álgebra de Aitin e T é um A-módulo inclinante define-se a
álgebta B = EnclAT (pala detalhes vei Seção 1.1). 0 Teorema de Biennei e Butlet

fornece relações entre as categorias mocl7\ e moda? (vei Teorema 1.3). Happel fez em

IHI uma generalização clo Teoienaa de Biennei e Butlei e provou (lue as ca.tegorias
Zy(movIA) e D'(moclB) são equivalentes pala /\ e .B como acima. Unha, classe de
álgebias de Aitin cine foi estudada extensivaniente eni teoria dc iepiesentações é a
cla.sse clãs álgebra.s heleclitáiias, isto é, álgebtas tais (lue os subnlódulos cle módulos

piojetivos são piojetivos (equivalentemente, álgebra.s com dimensão global n]eno] ou

igual a um). Se /\ é uma álgebia hereditária e 7' é u]]] J\-módulo inclinante, a. álgel)ia
B clefinicla acima é chamada. cle álgebra inclinada.

Em IHKSI Happel, Reiten e Snial©, desenvolveram a teoria de inclinação para
categorias abeliana.s e definira.m as álgeblas quase-inclinadas como sendo álgebias
I' = End.4T onde H é unia categoria abeliana hereditária e T é um objeto incli
nante em .4. No mesmo trabalho apresel)tala.m várias caracterizações homológicas
clãs álgebras quase-inclinadas. Dentre essas caracterizações destacamos a. seguinte:
uma. álgebia A é cluase-inclinada se Qil) a dimensão global cle A é no máximo dois,
e Q12) pala cada A-módulo indecomponível il/ tem-se que a dimensão projetiva ou

a dimensão injetiva de &/ é no máximo um. Por definição, a classe das álgebias
(luase-inclinadas contém a das álgebias inclinadas, e foi provado blue as álgebias
canónicas introduzidas por Ringel (ver IRI) também são quase-inclinadas. Em IHll,
Happel conseguiu provar blue se 7{ é uma categoria abeliana hereditária com objeto
inclinaiite então 'H tem categoria derivada equivalente a DÓ(moda), pala alguma
álgebla heieditáiia ]7, ou a Z.)Ó(modo'), pala alguma álgebra canónica C'. Clamo

consequência, tem-se que toda álgebra quase-inclinada tem categoria derivada equi-

valente a Z)Ó(moda), para alguma álgebia A hereditária ou canónica. A principal
feiiamenta utilizada pot Happel em IHll é a teoria de inclinação. Na introdução clo
artigo ele menciona blue uma outra aboldagein ao problema poderia tei sido através

clãs caiacteiísticas homológicas das álgebras (lua.se-inclinadas.

Eni ICLll, Coelho e Lanzilotta observa.iam blue clãs duas condições, Qll) e
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Q12) enunciadas acima e que calacteiiza.m as álgebias club.se-inclinadas, a segunda
condição é a cine tem maior relevância e da dual obtém-se informações importantes

sobre a álgebia. Portanto eles estendeiana a. classe clãs álgebras cluase inclinadas pala

a. classe das álgebias que satisfazem a coiadição Q12), mas não necessariamente Qll).

Clhatnaia.m tais álgebias cle shocl (small homological climension), e nlostiaiani (lue
certas calactelizações das álgebtas c]uase-inclinadas a])iesentaclas eni IHRSj tinllanl
uma versão pala as álgebias shod. Obseivai os cine não acontece o mesmo com a
c[cfinição oiigina] c]as á.]gebras cluase-inclinadas, isto é, até apoia não é conhecida

nenlluma. caiactetização das álgebras shocl e]]] teinaos cla. teoria de inclinação. Clone

isto, não é possível se optei infoinlações cla categoria cleiivacta de uma álgebta shocl

seguindo a metodologia utilizada em IHll. Portanto, é natural tentar uma a.boiclageni
ao problema cle estudei a categoria derivada cle uma álgebra short através cle suas
característica.s homológicas .

Nosso trabalho de investigação tem clifetentes linha.s. Por um lado, procu-
iainos apioveitat resultados já conhecidos sobre categorias derivadas pala aplica-los
especificamente às categorias derivadas cle álgebias shod. Poi exemplo, existem cla.s

sificações cle álgebras cona categoria deiivacta ecluivalente a Z)Ó(niodH) onde H é unia

álgebra hei'editária de tipo .An ou .A., em tei'mos do quiver orclinái'io da álgebi'a (vel'
IAm e IASI). Em particular, as álgebias com categoria derivada de tipo .A. ou A,.
são álgebras gentle IASj (ver Definição 1.15). Portanto, pala classificam as álgebias
shocl com categoria clelivada de tipo .A« ou .A. foi necessário classificar as álgebias
sllod gentle. As álgebras gentle são uma classe particular de álgebias string IBRj (ver
Definição 1.14), e cle fato também conseguimos uma caracterização das álgebras shod

stling. Esta.s caracterizações são apresentadas no Capítulo 2. O teorema principal

deste capítulo caracteriza as álgebras shod string em função do quivei com relações
cla álgebia, e para tanto determinamos uma série de condições que tal cluivei deve

veiiflcai. Clhamamos essas condições cle condição (S) (vel Definição 2.6). Pala a
definição cle pai de legações nulas sobrepostas referimos à Definição 2.1.

Teorenaa. Sqa /\ = h(i2// unia álgel)ia. stling. Então A é unha álgebia. shocl se e
somente se ]\ satisfaz a condição (S). .Alé]n disto, se ]\ é shod, então A é shocl não
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quase inclinada se e somente se existe algtmi pai de relações nulas sobrepostas em
(Q, /).

Este resultado é ltnla generalização da ca.iacterizaçã.o das álgeblas string cluase-

inclinaclas feita pol Hua.id e Liu em lnLll. De fato, as técnicas usadas pala pioval
o teorema acima são sinailares às técnicas combinatórias utilizadas em lnLll. As
caiacteiizações clãs álgebras sllocl gentle e da.s álgebras shocl cona categoria deiivacla
cle tipo .A« ou .A. são conde(liiências diietas do teorema principal

Unl outro iesultaclo conhecido sobre categorias derivadas de álgebras é a ca

racteiização clãs álgebias com categoria cleiivacla cliscteta feita por Vossieck eni lvl
Esta. classificação também envolve álgebtas gentle. No Clapítulo 3, caiacteiizanlos as

álgebias shocl com categoria cleiivada cliscieta. Esta ca.iacteiização também é unia.

consequência clo teorema principal do Capítulo 2, enunciado acima, e da classificação

elas álgebras com categoria derivada discreta feita em IVI. A classe cle álgebras com
categaiia del'ivada discreta cine não é de tipo Dynkin é un] exemplo cle classe cle
álgebra.s que não são dei'ivaclaniente equivalentes a álgebias (quase-inclinadas. N/[as

muitas álgebias nessa. classe são cleiivaclamente equivalentes a álgebtas shocl. No
Capítulo 3, nlostlamos também duais álgebras com categoria cleiivada discreta são

cletivaclamente ecluivalentes a álgebra.s shod. A álgebia A(r, n, m) sela (definida no
Exem])lo 3.5.

Teorenaa. Seja A uma álgebia com categoria derivada cliscieta. As seguilltes
condições são equivalentes:

i) A álgebia A é derivadamente equivalente a uma álgebra shod.

ii) A á.lgebra A é derivadamente equivalente a uma álgebia heicditária de tipo Dynkin
ou a A(r,n, m) com n > 3r e «z a: 2r

Pala a piava deste teorema aproveitamos uma caracterização clãs álgebras
com categoria derivada discreta cine não é de tipo Dynkin feita pol Bobiúski, Geiss
e Skowtoáski em IBGSj.

Todas as caiacteiizações apresentadas nos Capítulos 2 e 3 foinccem exem])los
concretos de álgebias shocl com deteiniinada categoria delivacla, o cine foi de muita
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ajuda pata o desenvolvimento clo lesto da tese. Por exemplo, tendo classificadas as

álgebias shocl gentle podemos utilizar o iesultaclo cle Bekkeit e Meiklen IBIVlj, (lue

permite clesctevei explicitamente todos os complexos indecomponíveis da categoria
derivada. cle uma álgebia gentle.

Os resultados dos Capítulos 2 e 3 foram incluí(tos nuns artigo IBTI escrito en]
conjunto cona Jennifei Bélanger, aluna de Doutolaclo cla Univeisidacle cle Sllerbiooke,
Ua.na,clá

Clontinuando com alguns insultados conhecidos sobre categorias deiivaclas cle

álgebias, mencionamos o teorema sobre categorias derivadas de á.lgebias obtidas poi

extensão por um ponto, de Baiot e Lenzillg IBLI. Se duas álgebias ,4 e -B têm catego-
l ias clerivaclas equivalentes e um .4-m(5dulo iU/ corresponde-se, através cla ecluivalência

clãs categorias derivadas, cona un] B-módulo Ar, então as álgebras estendidas ,4lA/l e

Z?viVI também têm categorias derivadas equivalentes IBLI. Cloro tonta álgebra shod,
ou fracamente shod, é a extensão poi um ponto de uma outra álgebia com estru-
tura mais simples (ver Teoienla 1.13), aplicanaos o teoteina de Baiot e Lenzing às
álgebias shod e obtivemos resulta.dos pala alguns casos pa.iticulaies. Estes insultados

aparecem no Capítulo 5. Na. piimeiia paire clo capítulo apresentamos algumas con

secliiências do teorema de Baiot e Lenzing, pala logo aplica-las às álgebias shocl ou

fraca.mente shod. No final do Capítulo 5 mostramos uma forma de obter complexos
incleconlponíveis na ca.tegoria derivada de uma álgebia. Como corolário temos blue se

uma álgebra A = .4l&/l é a extensão pol um ponto de uma álgebia A, então podemos

obter col-nplexos indecomponíveis em Z)Ó(A) a partir de complexos indecomponíveis
em Jy(,4).

Uma outra linha cle trabalho foi buscar resultados sobre a categoria derivada de

unam á[gebra a parir das caiacteiísticas homo](5gicas da álgebla. Os l esultaclos desse

estudo estão incluídos no Clapítulo 4. Em piimeiio lugar, definimos uma aplicação /
sobre os complexos da categoria deriva.da cle uma álgebra. Essa aplicação mede, cle

certa fotnla, o comprimento de um complexo. Es])eciflcamente, dado uill complexo
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X*, deflninlos

/(x*) - «.«{j l w'(x") # o} mi«{{ l H'(X*) # 0} + 1

Unia das piinleiias perguntas que surgiram ao corneçai este trabalho foi se existia

alguma lelaçã.o enfie a dimensão global cle unia álgebia e a correspondente aplicação

/. Nesse sentido obtivemos o seguinte resultado. Indicamos pot dimana o supremo

do conjLmto clãs clinlensões plojetivas dos /\-módulos com dimensão plojetiva finita

Teorema. Seja /\ unia álgel)ra. Se existe rz C N tal (lue todo complexo inclecom-

ponível -X-* ein D'(A) verifica /(X*) :Ç n, então dimfin/\ $ n

Ena geral, a recíproca deste resultado não vale (vei' Exenaplo 4.8). No caso
paiticulai em que A é uma álgebra heieditáiia a recíproca é no entanto verdadeira
inl. Neste trabalho, conseguimos provei o seguinte resultado pala álgeblas quase
inclinadas gentle.

'll'eoreiila. Seja /\ luzia á.lgebia gentle. Então /\ é cluase inclinada se e somente se
todo complexo incleconipoliível X* ein Zy(/\) verifica /(X*) < 2.

Outro conceito (lue introcluzinaos no Clapítulo 4 é o de ,C conaplexos e

7Z-complexos. Tanto no trabalho IHRSI sobre álgeblas cluase inclinadas, cluanto em
ICLll sobre álgebras shod, é cle fundamental importância a existência de uma tii-

secção na subcategoria de módulos indecomponíveis cla álgebra. Dada uma álgebia
A, eln IHRSI definem-se duas subcategoi ias plenas cle inda, ,CA e 7?.\, onde ,CA é dotei

minada pelos módulos tais blue seus predecessores tem dimensão piojetiva no máximo

uln, e 7ZA é determinada pelos módulos tais que seus sucessores tem dimensão injetiva

no máximo um. Se A é q«ase-inclinada então incIA =(CA\7zA)u(cAn7zA)u(7zA\cA),
e morfislnos da direita à esquerda nesta tiisecção são nulos. Ein ICLll, foi mostrado

qtJe a trisecção anterior caracteriza as álgebras shocl

Dada uma subcategol'ia plena C de incli\ cleünimos os C complexos como sendo

complexos na categoria clerivacla cle uma álgebra isomoifos a complexos com módulos
ein adclC. Enl particular, estamos interessados no caso C = C ou 7?.. Estudamos a sub

categoria plena. cla categoria cletivacla cle uma áigebia cletetniinacla poi Z-contplexos e
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piovamos o seguinte teorema. Denotamos por Pc o conjunto de A-módulos piojetivos
blue estão em Z:.

Teor'ema. A equivalência cle categorias triangulaclas Ã'-,'(P) 5 DÓ(7\) induz .lma
ecluivalência enfie a subcategoiia triangulacla /t'-,Ó('Pc) e a subcategoiia plena cle
DÓ(J\) cleteinainacla pelos C-complexos

Como conseqiiência clo teolenla anterior, obtemos lulla nova caiacteiização
clãs álgebias (quase-inclina.clãs

Teorenaa. Seja. A tuna álgebia. Então as seguintes propiieclades são ecluivalentes:
i) A álgebia. A é quase-inclinada.

ii) Todo complexo en] D'(A) é um ,C-complexo.

iii) Todo complexo em Z)Ó(A) é um 7Z-complexo.

Ao estudarem as subcategoiias CA e 7?A de inda, Assem, Coelho e 'Frepocle em
IACTI, e Skowioúski em ISI, observaram a utilidade cle definir a álgebra B = Enct,t P
onde P é a soma cliieta dos A-módulos piojetivos inclecomponíveis que estão em ,CA.

A álgebia .Éi é cha.made cle suporte escluerclo cle /\ e foi provado blue é uln piocluto
(te álgebias (quase-inclinadas. Com isso, conseguidos identificar a subcategoria de-
teiminacla pelos ,C-complexos da categoria cleiivacla de uma álgebia cona a categoria.
derivada. cle uma álgebra quase-inclinada, como mostra o seguinte teoienia.

Teoren[a. Seja ]\ uma álgebia e B o suporte esquerdo cle A. Então a subcategoiia
tiiangulada plena cle Z.)Ó(A) determinada pelos ,CA-complexos é a categoria ttiangu-
la.l« D'(B)

Clom respeito especificamente às álgebras shod, no Capítulo 4 apresentamos o
seguinte resultado.

Corolário. Seja IX uma álgebra shod. Então todo complexo em DÕ(A) é de um dos
seguintes três tipos:

i) um Z:-coillplexo

ii) um R-complexo

iii) [un complexo cone./', onde ./' é un] moifisino de complexos Z,* --:C-+ R* com
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Z,* C Com(;cld,C) e R* C Com(ad.l(R\C)).

Para facilitar a leitura cla tese, cleclicanlos o Capítulo l à apresentação cte al-

guns resultados básicos sobre teoria cle iepiesentações, categorias delivaclas, álgebias
shocl e fracamente shod, e álgebias sttíng e gentle.

Se bem conseguimos a.chat muitas resposta.s às perguntas surgidas no começo

deste tiaballlo, ainda esta.mos longe cle ter unia descrição completa da ca.tegoria
derivada cle uma álgebra shod. Mas acredita.mos cine os resultados aflui apiesentaclos

podem ajudar, tanto nesse caso particular quanto no geral, no estudo cle categorias
clelivaclas cle ale:eira.s
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Capítulo l

Conceitos básicos

Este capítulo tem como objetivo apresentei um resumo das noções básicas da teoria
cle iepiesentaçõcs de álgebras e categorias derivadas blue seixo utilizadas neste tra

baixo. A nlaiolia dos resultados enunciados encontra.na-se el-n IAKSI, IUI e IKI. Em
patticulai, pala un] apanhado geral sobre álgebias shocl e flacaniente shocl sugelinios

ICil, e as noções básicas sobre á.lgebras string e gentle encontram-se en] IBR.l e IBMj.
Assumimos conhecidos os conceitos e resultados básicos da teoria de categorias e
álgebra homológica, que poderia sei encontrados em IAFI, IGMI ou IMI, entre outros.

1.1 Algebras
P

de Artin, quivers e representações

Uma R-álgebra associativa com unidade A é uma á/febra de ,4rtjn se R é um anel
artiniano comutativo e A é finitamente geiacla como R-módulo

Observe que toda álgebra (te Artin é un] anel artiniano(à esquerda e à direita),
e que toda átgebla cle dimensão finita sobre un] corpo h é uma k-álgebra de Altin

Todas as álgebras consideradas neste trabalho são álgebras cle Attin, portanto

cle a(lui em dia.nte, ao mencioi:tat d/gemi'a, estanhos pensando numa álgebta cle Artin

Poi nzó(7?z/o entendemos um módulo finita.dente geiaclo à escluercla. Denotamos poi
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moda\ a. categoria dos /\-módulos finitamente gerados à escluerda, e poi incIA a subca-
tegoria plena de moda cleteil-ninacla poi ieplesentantes cle cada classe cle isomotfismo

elos /\-módulos inclecomponíveis. Se inda tem um núineio finito de módulos dizemos

(lue a. á.lgebta /\ é cle tipo de r'e/)7'eserzZação ./inifo, caso contrário A é de lÍpo (Ze repre-

sel farão in$rz2:Zo. Dado dual(luet conjunto .S cle módulos en] macIA, denotamos por
aclcl S a subcategolia plena. de lnod/\ deteiminacla pelos nnódulos que são soma direta
cle comandos cle módulos eni .S.

Seja. /\ uma álgebra. Dado um conjunto completo de 7\-módulos simples não
isomorfos dois a. dois {SI, . . . , S.}, clenotamos por Pi e /í a cobettuia plojetiva e a

envolvente injetiva de Sí enl moda, respectivamente, pala cada í = 1, . . . ,n. Seja

p'A C mod/\ a sul)categoria plena de /\-módulos projetivos, e =zA C nlod/\ a sub
categoria plena de A-nlóclulos injetivos. Para cada módulo A4 C moda denotamos

por dp&/ e di&/ a dimensão piojetiva e a dimensão injetiva, respectiva.mente, de Jk/
A dimensão global de uma álgebla A é denotacla poi clgIA. A álgebra A é básica se
AA :: PI ©. . (D P7, OI)de Pt, - . . , /%. são não isomorfos dois a dois. Como toda álgebra
é c(luivalente (no sentido cle À/lojita) a uma. álgebra básica, claqiti em ctiante vamos

supor blue as álgebias são l)ásicas. Tanlbélal valllos supor, a nICHos (lue se incliclue o
contrário, (lue as álgebias são inclecomponíveis.

No clecortei do trabalho vamos aptesentat exemplos e classes cle álgebias dadas

poi cluivels. Vamos clescievet esta construção, intiocluzida na teoria cle iepiesentações
pot Gabriel (vei IGal), e incticamos o texto IARSI pala mais detalhes.

Uin qzz uer Q = (C2o, Qi) é um grato orientado on(te C?o é o conjunto de vértices

e Qi é o conjunto cle flechas entre os vértices. Um quivei Q é dito ./fRIto se os conjuntos
Qo e Qi são finitos.

Para cada flecha cr de um vértice tl pata um vértice u, definimos s(a) = u e
e(a) = u. A cada vértice t; C Qo associamos o símbolo c, (lue chamanaos de cama,zAo

r u a/ de u, e definimos s(c,) = e(c,) = u. Um lamina. no q--i«: Q é, ou um caminllo

trivial c«, u C Qo, o-- uma secliiê«cia cle flechas p = a« - . . ai tal que e(ai) = s(c-i+-)

pa.ia 1 < { < n, e neste último caso dizemos cine p é lml caminho cle conapliinento n.

Pala tacto caminho não trivial p = c-. - a. clefininios s(p) = s(ai) e e(])) = e(a.), e
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se s(p) = e(p) dizemos q«e p é u:n cic/o orientado

Dado uln corpo Â denota.mos por hQ o Ê-espaço vetoiial que tem como base
o conjunto cle ca.painhos cle Q. Podemos definia naturalmente em AQ uma estlutuia
cle A; álgebia:

se p = a. - . ai e q = /3. . ./3i são ca.nlinhos em Q, então definimos

J a« .a-/3. ./3: se s(a:) = .(#«)

1 0 caso conttáiio

e isto induz unia operação associativa em kQ. A álgebia #Q assim definida é cha.macia

cle á/geZ)ra de camÍn/los (Ze Q soba'e k. Como estamos inteiessaclos em álgebias de

dinaensão finita sol)ie A somente vamos consicleiat quiveis finitos.

Dado um (luiver finito Q e un] col'po A, se J é o ideal da álgebra kQ geiaclo

pot C?i, dizemos que un] ideal / cle k(2 é admissihe/ se existir um n > 0 tal que
./" C / C JZ. Dado um ideal admissível / cla álgebia kQ, é possível descrevem os
elementos clo ideal / a partir de centos elementos cle ÉQ, isto é, / tem uni r.adjunto
geiaclor finito R tal blue tacto elemento cte R é lmia combinação linear cle caminhos

cle conlpt'imenso rl]aioi' ou igual a dois e cona os mesmos véi'vices iniciais e filiais. Os

elementos cle R são cha.macios cle re/anões ei]] Q. Urna relação da rotina p, onde p é

um camin])o, é charlaada re/anão lzll/a. Se / é um ideal admissível dizemos blue (Q, /)

é um q?lát;er co«z re/anões e a álgebia &Q// é dita á/geór'z de ca«,{n/los (Ze (Q, /) sopre
h. Uma álgebra cle caminhos A = hQ// é uma É-álgebla básica cle dimensão finita

e /\ é uma á]gebra indecomponíve] se e somente se Q é um cltuvei conexo

Uma «pr«'nfação y = (y({){cQ., y(a).cc?.) de xm q«quer Q sob-e um co:.po
k é um conjunto cle k-espaços vetoliais de dimensão finita {b'(i) 1 { C Qo} e um con
junto de t«ansfoimações lineares {\'(a) : }'({) -+ }'(.j) l c* : i q .j é uma flecha de Qi}

Dado um caminho não trivial p = a. . . cli, definimos a transformação linear

V(p) : }''('(p)) --> }'('(p)) com. se«.lo « co«.p'st- }'(a«) - . - }'(a:). Podemos este«-

clet esta. definição poi linearidade a todo elemento da álgebia bQ.

Uma «pr«e,2fação (/e u«, qKÍoe, co«, re/anões (Q, /) é uma :epies'ntação
v = (v({), v(a)) ']o 't«i«: Q t-] q«e, fixado o conj--«to R cle :.l-ções en. Q, pa-"
to'lo ele«lento a C n verifica-se cl--e l/(a) = 0
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Um «..as«.o Ã : (}'(i), V(a)) --> (y'(i), y'(o)) ent:e cl«as :ep-'s"'ações
cle (Q,/) sobre k é uln conjunto de trallsformações lineares /z = (/z({))icQ., onde

/z(i) : \'/(i) --} y'({), tal (lue para cada flecha c* : { --> .j eln Qi o seguinte diagrama
comuta.

v'(í) 11=L- r(j)
ü({) 1 1 h(.j)

\''(j) l;;ia- \''(J)
A composta de morfismos é definida natuialnaente coorclenacla a coordenada.

Desta coima, obtemos uma h-categoria, chamada cle Galego?'ía das representa-
ções de (Q, /), e blue será ctenotacla poi Rep(Q, /).

Se (Q, /) é uin quiver finito com relações e A = kQ// é a. k-álgebra de cami-

nhos de (Q, /), então as A-categorias Rep(Q, /) e moda são ecluivalentes. Com isto,

identificamos os módulos e morfismos de moda com as iepiesentações e morfismos de
Rep(Q, /). O conjunto de vértices Qo cleteiinina três conjuntos completos de módulos

sinapses, piojetivos inclecomponíveis e injetivos inclecomponívcis não isoiliorfos dois a
dois

{S,l«CQo}, {Pu l«CQo}, {/.l«CQ0}

I'espectivamente, tais cine para cada u C QO, Pu é a cobel'Lula pl'ojetiva de S. c /o é
a envolvente injetiva cle S,. Seja u € Qo, então o módulo siJlaples S, coilesponcle-se
com a representação definida a seguir:

se { # 'u

se z :: 'o
e S«(a) = 0 pa-a todo o C C?:

Pala uma clacla álgebra A = kQ//, o conjunto {e. = c« + / l o C Qo} forma
um sistema completo de idempotentes Octogonais e primitivos. Então AA :: q) Ae.

é a decomposição de AA como soma diieta cle A-m(Sclulos piojetivos indecomponlveís.

Logo, pai'a cada 'u C Qo, o in(5dulo projetivo inclecompoJIÍvel Pu = Ae. é tal blue Pu(i)
é o A espaço vetoiial com ba.se

U

{P = p+ / ip é um cantinho cona s(p) « e e(p) i}
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' p'-'a "'la flech« a : í -+ .j - t:'-sfo:'m'ção linear Pu(a) : Pu(i) --> Pu(.j) é tal cl«e

P.,(a)(P) = ÕP. O módulo injetivo indecomponível /. é descrito cle foinla dual.

Cllai'amente, teima se que Pu = S. se e somente se o véi'tece 'u é um 7)oço em Qo,
isto é, não existe c} C Qt tal club s(a) = t,. Dualmente, /, = S, se e somente se o

vértice o é urna /onze em Qo, isto é, não existe a C Qi tal que e(cl) = u.

Observe cine cada flecha a : u --+ o en] (21 induz un] nlot'filmo ./a : Pu -+ /',.
tal blue, pa:a cada { C Qo, ./;({) : a.,({) -} P«(i) é clefi«ida cle fo:ma q«e pala cada
canainllo P da base de Pu(í), .fa(i)(P) = im. Ena gei'al, cada cantinho q = a. ' ' 'a-,
começando no véi'tece zé e tel'ininanclo 110 vértice u, induz um nlorfismo .fç : Pu -} Pa
tal (lue /q = .fa. - . . .fa,,

Além da utilidade dos (luiveis e suas ieptesentações na. hora cle apresentei
exemplos cle álgebias de Artin, temos o seguinte resultado importa.nte.

Teorema l.l. IGal Seja A lmia álgebra básica e cle dimensão finita. sobre um corpo
É algebricamentc fechado. Então existe un] cluiver finito Q e um ideal admissível /
cla álgebia X;(2, tal cine A = kQ// é un] isomoifismo cle h-álgebras.

Prova. se que o cluivei Q associado à álgebia. A é único, e é chamado cle guãue7'

or(/ál?ál'io (/e A. Se Q não tem ciclos Olientaclos dizemos (lue /\ é uma álgebta frían-
gzi/ar. O ideal / dado no teolelna anterior não tem porclue sei único, como vemos no
próximo exemplo.

Exemplo 1.2. Dado o seguinte quiver Q

o ---------> o )-- o
a .5

e os ideais admissíveis / =< '/icr õa > e /' =< (5a >, é fácil vel que as álgcbras
kQli . KQli' :ã.. \«m.:{«:.

Toda #-álgebra /\ pode sei considerada como uma k-categoria, e uma álgebra
B é uma. subcategoria plena cle /\ se existe uni idempot.ente e C /\ tal cine B = e/le.
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Dacta uma álgebia ,4 e um Á-módulo M, aplicando a técnica chamada ezíensão

poi' llm p07zio, pode se optei uma nova álgebra A. Define-se esta nova álgebra. da se

gujnte forma: /\ = 1 '. . '. 1 com as operações usuais cle matrizes. e é chamada cle

e:z:íerzsão por llm porzZo (7e .4 p07' iV. Neste caso, os A-nl(5clulos poclein sel clesctitos

como triplas (A*,X,./), onde X é um .A-nióctulo e ./ : A' ®k JW --} X é um .noi-

fismo en] inod,4. OI)solve cine l-nocl..4 pode sei inverso naturalmente em moca/\. Os

/\-módulos projetivos inclecoi-nponíveis podem sei descritos como: i) (0, P, 0) onde

P é um A-módulo projetivo incleconiponível, e ii) o /\-módulo proyel7:uo esZerzdá(fo

P... = (A,M,/w). O i'aclical I'adPw cle Pw é o módulo (0,A4,0). Pat'a simplificar;
vaDIos clenotai o J\-módulo (0,-X',0) poi X. Se X C inda, então X C ind.A se e

se-lent. se Homo(P.,,X) = 0.

Uma outra coima. de obter novas álgebias é através cta teoria de ínc/mação.

Seja A uma álgebra e 7' C moda\ um mó(f?l/o nc/árzanle (em inglês l /t ng mo(Zzé/e),

isto é, un] módulo satisfazendo as seguintes ptoprieclades:

TI) dpAT Ç l

T2) ExtX(r, :z') = o

T3) Existe unia se(liiência exala 0 -+ /\ > T' --> T" --} 0, onde T', T" C aclclT
De forma ctual define se o módtl/o co llc/ nr nfe.

O seguinte resultado, piovaclo por Brennet e Butler, é fundamental na teoria

cle inclinação pois permite transíerit informações entre categorias de módulos de duas
álgeblas.

/

Teorema 1.3. IHI, IRI Sejam A uma álgebla, T um A-módulo inclinante e B = EndA7
Então:

a) T é um -B-módulo inclinante e 71 = EndBT
b) As subcategoiias ])lemas

r(r) {M l ExtX (7', ]k/) 0} e y(r) l T«f(vv, r) 0}

cle mocl7\ e modo, respectivamente, são e(luivalentes através dos funtoies inversos
no:««(r, -) e ®. 7'
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c) As subcategoiias plenas

.F(T) = {M l Hom«(T, ik/) 0} e ,Y(r) {Jvl7v ®.r

cle mod/\ e moclB, tespectivanlente, são ecluivalentes através dos funtoies inversos
K*tl.(7', -) . V.:'f'(-, Z').

Os pa:''(T(r), /'(T)) e(.Y(r), y(T)) são teo-i;s cle to-ção e-« -.o.l/\ e «.oclB,
respectivamente

Lenlblamos (lue pala dual(quer álgebta A, lun pal ('r, /') cle subcategorias
plenas cle nlocl/\ é uma Ze07'Ía (/e fol'ção se:

1) Hoin(Jk/, JV) = 0 pala todo ]W C 7', iV c .F.
2) Se Hom(M, --)l/- = 0, então M C 'r
3) Se no:n(-, JV)l7- = 0, e«tão &/ C 'r.

Se cada /\-na(5dulo inclecoinponível está ein T ou .F dizemos (lue a teoria de torção
ç'r.i: ) ci.«'l'

1.2 Categorias derivadas

Nesta seção apresentanaos noções básicas sobre categorias derivadas, e indicamos
como referencia IHI, ágil, ICiMI ou lwl.

Seja .4 uma categoria abeliana. Um como/ea:o X* = (X;,dk)icz sobre Á é

uma coleção de objetos Xi de .4 e motfismos (/k : Xí -> Xi+l tais (lue dÇidk = 0

pala todo i C Z. Um complexo X* é /{m lado r!/er ormenZe se existe n C Z tal (lue
X' = 0 pala todo { < n. E /imita(/o super'dormente se existe n C Z tal que .Vi = 0

pala todo i> n. E /imitado se é liirlitado inferiormente e superiornaente. Os oójefos

de co/corno/agia. em d são H{(X*) = 1<ei(/h./ImdÇ' . Dizemos que o comi)leão X* tem
copo«"../agia /ámífad« se H;(-X") = 0 a menos de um conjunto fi«ito cle índices i C Z

Se X* = (X',dk) e y* = (}';, (/f) são dois complexos, u:n nao-filmo .r* : X* --> y*

é un] conjunto clc nlorfismos /i : Xi --> }'Í de J tais blue ./'f+lc/k = (/},.f' para todo
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í C Z. Se ./'* : X* -.> y* é um morâsmo de complexos, então ./'* induz moifismos

H;(./*) : H:(X*) -} H:(y*). Se #'(.f*) é um isomorflsmo para todo á C Z, o

naorfismo ./'* é chamado cle qurz.se-isomor$smo. Dois moifisinos /", g* : X* -} y* são

/}omotópico.s se existem inoifismos hi : Xi -+ yÍ-i tais blue ./{ g{ = # +idk + d;'iAÍ
pala. tacto i € Z, e esclevenlos ./* '- g*

Dado uln moifisnlo cle conaplexos /+ : -X+ -+ }''+ define-se unl conl])mexo cha-

nlaclo cle cone do rlzor#snzo /", blue denotamos poi cone./*, da seguinte foil-na:

.,i l --'tlf' 0
' t''cone.f' l fi+l ,/i

}

(co«e/*y ' © }''

Denotamos poi C'om(.4) a categoria cle complexos sobre .4, e poi C'onz-,Õ(.4),

C'o?n.+,Ó(J) e (7077zÓ(.4), a.s subcategorias plenas de conaplexos limitados superior-
mente com cohomologia limitada, complexos limitados interiormente com cohoniolo-

gia !imitada e complexos limitados, respectivamente.

Denota:nos p': Ã(.4), A ''(.4), K+''(.4) e A''(H), as «f.go,á« d. /;.m.fop{«
das categorias de complexos definidas acima.. Isto é, os objetos cle /{'(.4) são os
objetos de C'o,n(.4) e os mo-sismos cle /{ (.4) são os -«.o:.fís-«os cle C'o,n(Á) :nócl«lo «

e(luivalêi:toa homotópica -- (e de forma análoga. cle6nem-se as outras categorias).

A noção de categoria tiiangulada não vai ser muito necessária neste tiaba-

Iho, mas vamos apiesentá-la pala (lue o leitor possa tei uma visão dais completa clo
conceito cle categoria derivada. Seja C uma categoria aflitiva com um automoifisino

X a T(X) ch;m«'lo 'le Jb«lo« ./. *,.««;/«ção. Um Z,{á«g«/o (X, y, Z, u, «, «,) em C é

dado por objetos X, y, Z C C e morfismos u : X --} y, o : y --> Z e w : Z -+ T(X),
e é denotado por X --b y --b Z -Jb T(X). Um morfisl-no de triângulos de
IX,KZ,u,«,««) p;:; (X',y',Z',«',«',.«') é -:-na t:mpla (./',g,A) .le -«o:sismos tal

cine o seguinte diáRIa.t-na comuta:

X -JL- y -JL- Z -b 7'(XI

'l , ,l , «l ,,..,l
X' -JL- y' -J:--- Z'

16



Um conjunto 'T de tliâ.ngulos em C é chamado de conjnnlo de Zr áng?é/os d síáng dos

se são satisfeitas as seguintes condições (os triângulos cle T são cha.ll idos de triângulos
clip t.inguiclos) .

TRI) Todo triângulo isonlorfo a uni triângulo clistinguiclo é uin triângulo distinguido.

Todo inoiflsmo zl : X -} y em C está incluído num tiângulo distinguido
x --br --b z -!br(x). o t:iâ«g«lo x -!$ .v --b o --b 7'(x) é n

triângulo distinguicto.

TR2) Se X --b y --!3 Z --:b 7'(X) é un] tiiânguio distinguido,

y - !!-> Z --b T(X) ':!-g) T(y) é .in] triângulo clistinguiclo.

então

TR3) Dados dois triângulos distinguidos X --!3 y --b Z -Jb T(X) e

X' -b }''' -=-> Z' -:b T(X') e mo:'6smos ./' : -V -+ X', g : }'' --> }" t:.is

que t&'./ = gu, então existe um moiíismo (./,g, A) clo primeiro triângulo distin-
guido pata o segundo.

TR4) AxioJna clo octaeclro (vei IHI, IGll, IGh'lj ou IWI)

A categoria aditivo C com um funtot cle translação e um conjunto cle triângulos
distinguidos é unia categoria friangzz/ada.

Sejam C e C' categorias ttiangulaclas com funtoies cle translação T e T' res
pectivamente. Una funtor aditivo r' : C q C' é chamado e#aZo, se existe ul-na

transformação natural inversível a : F'7 --> T'f' tal cine dado (qualquer triângulo
distinguido X --b }'' --b Z -Jb T(X) eln C, então

r'(x) !i-y r'(}') {i-y /''(z) '!!i-y) r'p'(x)

é um triângulo clistinguiclo em C'. Se un] funtoi excito r' : C --} C' é uma equivalência

de categorias, dizemos que é uma eq?záua/é7zcÍa de categorias fr ang?z/a(7as.

As categorias cle homotopia A'(.4), /{ ''(H), /\'+''(.4) e /('(.4) definidas acima.

sã.o categorias tirai-tgulaclas. O funtor cle translação T é definido da seguinte coima,

17



pala qualquer complexo X* e qualquer nlorfismo de complexos ./

r(x*y Xi+', dr(x.) úl} e V(.f): ./.f+-

Denotanaos T(X*) poi X*jll. O conjunto cle triângulos clistinguiclos em Ã'(.4) está
detellninaclo pelos triângulos isonaorfos (em /V(J)) aos triângulos da rali-na

X* -5 y* -L co«e/* -:$ X*jil

onde ./* é uni moifismo cle complexos (lualcluer, &''' é a inclusão natural de y* en]

cone./* e n* é a plojeção natural de cone./'* elll X*jll.

A caZegorfa c/er'ít;a(/a cle conaplexos limitados sobre Á, DÓ(.4), é a categoria tii-
angulacla obtida de Ã'Ó(.4) localizada com despeito ao conjLmto de quase-isomorâsmos

Portanto, existe un] funtoi exala Q.4 : A'(.4) -+ D'(.4) tal clue Q,4(./'*) é um isomor-
fismo el-r} l)Ó(J) pala. cada quase-isomorfismo /* em C'omb(.4).

Estamos interessados na categoria cleiivada clc complexos limitactos sobre

.4 = mocl7\, pata unia álgebra. A. Neste caso clenotanlos Z,)Ó(.4) simplesmente poi
r)z, r ,\ \

Exemplo 1.4. a) Seja X* um conaplexo en] /{'''ó(/X). Poi exemplo,

-+x-- !3x'-!i\x: !bx'-$.. -+x" -+o

e tal cltte H'rX*)
complexo X"

0 para todo í < 0. Então X* é cluase isomolfo ao seguinte

--> 0 --> Cokeld'' -b x' -S > x" --> o

orlde do é natulalinerlte induzido por do. Portanto os complexos X* e X* são
:somorfos em O ,'(A)

b) Dualmente, se X" é uin complexo em X'+,'(l\),

x* 0 >Xo -} - x"-: <= À'« -5 x"+- !=
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e tal que #'(X*) = 0 para todo i > 7z, então X* é isomorfo ao seguinte complexo

X'*= ...0 -+Xo -->... -->X"-i ll--->1<etc/" -->0

em Z)' '(/\)

Lembramos club F'A C movIA é a subcategoiia plena. cle /\-naódulos projetivos.

Existe um funtol natural Ã'-,Ó(p'A) 5 Z)b(A) tal que, pala cada complexo P* cle
Ã'-,'(7'A), r'(P*) = 7', onde IF" é clefiniclo como no exemplo 1.4 a). O funtoi F'
é uma ecluivalência cle categorias tiianguladas. Mostiaienlos a(lui a densiclacle do
funtoi F', pois sela utiliza.da valias vezes neste trabalho.

Proposição 1.5. ágil, IGMI O funtor /í-,b(p'A) 5 Z,)Ó(A) definido acima é denso

Praz;a: Seja X" un] complexo eni Z)Ó(J\). Podemos supor que X* é cla seguinte forma

X0 ;XO XI
dT.'i

- X"-i --::-- X" -- 0

vamos definir' uni complexo P* eni Á'''z'(p'A) e ]m] quase-isomorfisnlo P* -r+ X*,
pot indução enl {. Seja P" $ .V" a cobetttua projetiva de X" e consideremos o
seguinte l)ull-ba.ck

y" i' ;-P
&.«-' l l.

x"'' :;;:i' x"

e a cobertura projetiva. P" l ! l .le y"-t. Então definimos o clifetencial.ln--l
p"-l -e+ P" tal que aZ 1 = a" it" i, e o morfismo s"'i = b" tZ"-i

Suponhamos já clefiniclos pi, ab e si, para i Ç n. Seja l<erdi --!-.> Pí a inclusão

canónica. Clonsideiemos o pula-back

l

X

yi-i --e--;- l<le:../{

.'--J l;','
x''' --;::- x:
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e a cobertura piojetiva pi-i !:-4 yi-i de yi'i. Então definimos o diferencial

pi-i --C-+ Pi tal que (/;'i = trai-iti-i , e o l-norfismo si'i = Z){-iti-i

Pala i> 7z, pi, ab e si são nulos. Não é difícil vel (lue (P{, dp)icz assim clefiniclo é
um con.plexo e:n Ã' ,'(7'A), e blue os motas.nos Pi -:b .X: clete:.«.unam lu«. naorfis-«o

cle complexos s*, que é cle fato uin (quase-isonloifismo. Então F'(P") é isomorfo a X*

Observe cine, na denlonstiação anterior, se dpy'i < cn então o conaplexo /)*
constiuíclo está, de fato, em ÃÓ(p'A). Portanto, se clglA < oo, então o funtoi natural

/{Õ(p'A) -$ DÓ(A) é uma equivalência de categorias tiianguladas. A categoria Ã'Ó(p'A)
é Rima categoria de l<lull Schmiclt.

Existe unia imersão plena de moda em DÓ(A), de forma (luc podemos identi-

ficam cada X C niocIA com o complexo X* = (X', di){cz onde X' = X e Xi - 0 para

todo á # 0. Um complexo X* = (X', (/;){cz tal que existe J C Z cle forma. blue X{ - 0

pala. todo i:/ .j é chanlaclo cle como/ezo colzcen ra(/o, e clenotanlos X* poi XÍI.JI. Se

X, y C moda então pai'a á C Z temos Homoó(A)(x, rlíl) = Exma(x, y).

Dizemos cine duas álgebias ,4 e 1? são cZe7'iuadam.erzZe eqzéãt;a/c72fes se Z.)Ó(,4) e

D'(B) são equivalentes como categorias triangulaclas, e denotanios D'(.4) = D'(B).
Também clizenlos blue À e B são equ z;a/entes por nc/ãlzação-co ncí nação se existe
uma seqiiência cle álgebias A :: Ao, . ,.,'!., :: li e uma sc(liiência de ,4i-m(5clulos

inclinalltes ou coinclinantes iC, 0 :Ç { :Ç ?n 1, tais que ,4i+i = End,.l.t. Se ,4 eB

são álgebias e(luivalentes por inclinação coincjinação, então são derivaclamente e(lui-
valentes .(ver IHI, Capítulo 3, Teorema 2.10). Em geral a ieciproca não é verdadeira,

mas se .4 é deiivacla.mente ecluivalente a. .B, onde 1? é lmla álgebia. quase-inclinada

(ver Seção 1.4.3), então Á e B são equivalentes por inclinação-coinclinação IHKSll.
Seguindo IHRSll, dizemos que A é uma á/geb7'a Âe7'ed fár a 790r pedaços se ,4 é deri-
vaclamente equivalente a uma álgebla cluase-inclinada. Em IHRSll foi inova(to que

se .A é uma á.lgebra heleclitál'ia por pede.ços, então ,4 é triailgulai. Em IHll, Hap
pel mostra blue uma álgebia heieditáiia pot pedaços é clerivadamente ecluivalente a
uma álgebia heteditaiia (vei Seção 1.4.1) ou a uma álgebra canónica (vei IKI). Uma.
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álgebia ,4 clerivaclamente e(luivalente a uma álgebra de caminhos (hereclitáiia) AQ é
chamada der t;a(/ame?zfe Aered faria de ZÍpo Q

1.3 Quiver de Auslander-Reiten

Toda a informação apiesentacla. nesta seção pode sei encontrada en] IAKSI, IHI e IR.l
Muitos dos conceitos a serem intiocluzidos va.lem pala álgebias de Aitin duais(luel,
mas pala alguns detalhes técnicos é necessário asgunlir cine a álgebra é uma. k-álgebra
onde 4- é um corpo algebiicainente fechado

Seja A unia álgebia sobre un] corpo É algebiicanlente fechado. Un a seqllêzzcáa

de .4üs/a7zder-ReÍferz é uma secltiência exala cle J\-mÓclttlos que não cinde

o --> x ---b y --b. z --> o ( 1.1 )

que satisfaz as seguintes duas condições:
ARI) X e Z são inclecomponíveis.

AR2) Se ./ : }V 4 Z não é uma ietração, então existe ./'' : 14' -+ y tal que

Para cada /\-módulo inclecoinponível não projetivo Z (nã.o injetivo X) existe
uma secltiência cle Auslancler-Reiten cla coima (1.1), única a menos de isomoibsmos.
A prova c]a existência de ta] secliiência deve-se a Auslander e Reiten. Para tal piava
é importante a existência cle duas aplicações, r e 1- ], entre módulos da categoria
moca/\, chamadas de Z7'ans/anões de ,4?&s/arzder-ReáZen. A aplicação r está definida,

para todos os módulos não piojetivos e a aplicação r-i está definida pala todos os
lnóclulos não injetivos, cle coima club pala toda seqiiência cle Auslander-Reiten da
fo:m- (1.1), .-(Z) = X e , :(X) = .Z.

Um ZrÍángté/o (/e Hzés/an(/er-ReiZerz, na categoria clerivacla Z,)Ó(/\), é um triângulo
cllstlnguiclo

/«/ /

cine satisfaz as condições ARI) e AR2) aciiiia, e a seguinte coriclição: AR3) to :# 0

( 1 2)x --b }' --b z --% -xlt
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Se dElA < oo, então pala cada complexo indecomponível Z em DÓ(A) existe um
triângulo de Auslander-Reiten cla forma (1.2), único a menos de isomoifistnos,
definimos ,(Z) = X, r''(X) = Z.

A seguir cleânirenios o quáuer (7e ,4tzs/arz(fer-ReÍZen, ?,4, para as categorias

.4 = moclJ\ e .4 = Z)Ó(A). Sejam X e y objetos indecomponíveis em .4. Então um

moifisnlo ./' : X --> y é ír'l'e(/zzZíue/ se ./' não é seção nen] retração e, se .f = /2./1,

então .rl é seção ou yb é ietiação. Denotanaos poi in(X,y) o End(X) Encl(y)-
subbimóclulo cle Hom(X, y) deteiliiinado pelos morfismos iiieclutíveis.

Pala clualquer secltiência ou triângulo cle Auslancler-R.eiten das formas (1.1)
ou (1.2), iespectivaniente, zl e D são moifisiiios iiieclutíveis. h'leis ainda, se y - q) X

onde E é inclecoinponível pata cada i, e ik/ é um objeto indecomponível em .4, então
lii(-V, À/) # 0 se e some-te s. À/ = E pa:a alg«m i.

Poi definição, os vértices do quivei r,{ são as classes de isoinoifismos IXI
elos objetos indecomponíveis X cle .4. O cluivei' tem dimhlrr(X, y) = dimklrr(K Z)

flecha.s cle IXI pala IVI e cle lrl para IZI. Pala simplificar, de aflui em diante escoe

veremos .X' no lugar de IXI.

O cluive[ 1{ ,{ é un] (luivei com Z]'ans/anão, isto é, sem laços, localmente anito,

e existeila subconjuntos F. e I'. clo conjunto cle vértices cle F,{ e aplicações inversas

r : I'o -+ I'o, r'i : I'o -+ I'o tais cine, pala clualcluei Z C I'o e pala clualcluei ik/ C I'o,

o número cle flechas de iU/ para Z é igual ao número cle flechas cle r(Z) para A/. Se
.4 = inoclA então I'Í) está dado pelos /\ tnódulos indecotnponíveis não projetivos e I'o

pelos A-módulos indecomponíveis não injetivos. Se .4 = Z)Ó(A) tel-nos blue I'. = 1'g

está dado poi tactos os complexos inclecomponíveis em DÕ(A), e nesse caso dizemos

blue I' ,4 é um quiver com translação esZáue/.

1.4 Algebras shod e fracamente shod
P

As álgebias shod (cle sinall homological dimension) focam introduzidas por Coelho

e La.nzilotta, ein ICiLll, como unia geneializacão das álgebias inclinadas e quase
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inclinadas. Os mesmos autores estencleiam algtms resultados sobre álgebias shod,
definindo as álgebras fiacatnente shod ein ICL31 .

Antes cle apiesentai a.s álgebras shocl e fracamente shod, vamos lembrei al-
guillas noções básicas sobre as seguintes classes de álgebras beBI conhecidas: here.
clitáiias, inclinada.s e cluase inclinadas.

1.4.1 Algebras Itereditárias

Uma. álgebia /\ é cllamada de á/geZ)ra Âe7'e(/ítár'Ía se todos os ideais à esquerda (ou,
equivalententente, todos os ideais à direita) são projetivos.

A seguir lembra.Rios algumas (tas caracterizações das álgebias hereditárias.

Teorema 1.6. IA KSI,IHI Seja A uma k-álgebia, k corpo algebricamente fechado. As
seguintes condições são equivalentes:

i) /\ álgebia A é hereditái'ia.

ii) A dimensão global da. álgebta. A é l.

iii) A = kQ onde Q é um quivei sem ciclos oiientaclos.

iv) Todo complexo inclecompoiiível em Db(A) é isonlorfo a iln] complexo collcelltl'a.(tol l ]

Observamos cine no enunciado do teorema consicleratnos A uma É-álgebra,
onde A é um corpo algebricaniente fechado, pata poder incluir a concliçã.o iii). As
condições i), ii) e iv) são equivalentes para unia álgebia dual(luar

Seja A algebricamente fechado. Então a.s k álgebras heieditáiias cle tipo de
representação finito coincidem com as álgebras de caldinhos de clttíveis Dynkin, e
o quiver de Auslander-Reiten consiste de uma única componente finita e sem ciclos
orientados. Poi outro lado, as k-álgebras hereditárias de tipo de tepiesentação infinito

manso coincidem com as álgebras de caminhos de quivers euclideanos. Em geral,
o (luivei cle Auslander-Reiten de unia álgebia heieditáiia cle tipo cle representação

infinito consiste de uma componente p(5s-projetiva 7), uma compontente pré-injetiva

Q, e unia família inHnita. cle componentes regulares (?. Poi definições e mais detalhes,
ver IARSI e IRI.
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A equivalencia i) e' iv) cto Teorema 1.6 foi apresentada pol Happel em IHI
(Ca])ítulo 1, 5.2). Naquele trabalho também é estudada a estiutuia clo (luiver de
Ânsia.ndei-Reiten da categoria DÓ(A) pala uma álgebra heieclitátia A. Especifica-
mente, sqa 'F = 'PA o (luivei de Auslancler-Reiten cla categoria moda. Basicamente,

o (luiver cle Auslancler Reiten de Z)Ó(A) consiste de cópias de ? conectaclas por mor-

fismos irredutíveis. Denotemos por '?Í a cópia de ? pala { C Z, e por Z? o cluivel

obtido cla união disjunta. U ÍÍ acrescem-Ltanclo uma flecha do módulo injetivo /. em

'P{ para o nióclulo projetivo Pu em ?i+i pala cada flecha zl -} u elll '?. Então o

quivel' ?Db(A) é Z'i0', onde os véi'vices de llt{ são os translaclados Xjil dos A-móctulos

indeconiponíveis X, e as componentes conexas cle itoó(A) são as uniões disjuntas cla

componente pós-piojetiva e da componente pié-injetiva çalilU'Pl{ + ll e as faniilias
cle componentes iegulaies (?líl, i C Z.

1.4.2 Algebras inclinadas

Se // é unia álgebta heleditáiia e 7' C mod-l/ é un] módulo inclinante, a álgebia
B = EnclHT é chamada cle á/geóra ánc/ána(/a. Neste caso, a teoria cle torção

(-Y(7'),y(7')) (ve: Teo:.«:a 1.3) em :nodo cinde, p«:- "'l« X € .4'(T) «rifíca-se
clpX < 1 e pala cada y C y(T) verifica-se clip Ç l.

Proposição 1.7. IRI Seja B uma álgebia inclinada. Então dgl-B < 2 e para cada
B-módulo inclecoinponível VM tem-se dpA/ < 1 ou diÀ4 :ç l.

Sejam H uma álgebra heieditaiia cle tipo de replesentacão infinito e T um
H-m(5dulo inclinante. Se 7' é pós-projetivo ou pré-injetivo, dizemos blue a álgebra
inclinada B = EndmT é uma. á/geZ)ra ocu/fa. (em inglês caneca/ed). Aplicando os

resultados clo Teorema 1.3 obtém-se que as álgebras ocultas são de tipo de repre-
sentação infinito e a categoria. modo é similar à categoria mocl#. Se a álgebra H é
heleclitária cle tipo euclideano, então B = EnclHT é de tipo cle representação finito se
e somente se HT contém somanclos cliietos pós-piojetivos e pié-injetivos não nulos.
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1.4.3 Algebras quase-inclinadas
Z

As álgebias q ase-Ínc/ a(/as foram intlocluzidas pot Happel, Reiten e Sl-na10 como
sendo álgebras de endonlorfisnlos cle objetos inclinantes en] uma categoria. abeliana
l[ereclitáiia IUKSI. No ]nesmo trabalho faia.m dadas várias caracterizações de tais
álgebias.

Pa.la clualquei álgebia A, definem se as categorias CA e 7ZA como sendo as
subcategotias plenas cle inda\ tais blue

ObjCA {X C inclJ\ l V y tal que }'' --, .X', tem-se ctpy $ 1}

Obj7ZA = {1' C inda l V X tal que y ,.-, X, temi-se diX 5; l}

onde y -+ X significa (lue existe um calminho

y - yo :h yt -L &:{ yn.. !q Xn X (1.3)

cte comprinlent0 7} a: 1, cle nlorfisnlos não nulos ein inda\, o módulo y é p7'edeces.sor de

X e .X' é slécessor de y. Se não foi necessário explicitam a álgebla, vamos detlotai C.A

e 7eA simplesmente poi C e R, respectivamente. Observe que C é uma subcategoiia
cle ind.\ fêchacla pata pieclecessores e 7?. é uma subcategoiia de inda fechada pata
sucessores.

Dado um caminho como en] (1.3.), se todos os mor6snlos não nulos são érre.

dutíveis dizemos (lue (1.3) é un] camilz/zo de mor$sm.os {rl'eduZúeis. Um galzcAo no

caminho (1.3) é i, 1 < í < lz 1, tal que X.i :(!+ X -:l-b X+l satisfaz que /..i e ./;

são morfismos iiiedutíveis e (lue rX+l = X i. Una caminho em inda sem ganchos é
chamado de camÍ7zAo lecciona/.

Teorema 1.8. IHRSI Seja /\ tuna álgebra. As seguintes condições são e(luivalentes:
i) A álgebra /\ é (quase-inclinada.

ii) clgl/\ :Ç 2 e pala cada iU# C inda, clp/v/ < 1 ou cliil/ < 1.
iii) Tactos os /\-l-nódulos piojetivos indecomponíveis estão en] ,C.

iv) Todo caminho em incl7\ coiiaeçando eln uni naóclulo injetivo e termina.tJclo em una



módulo projetivo, pode sei refinado para um caminho de moifísmos irredutíveis, e
clualquei tal refinamento é seccional.

Da. Proposição 1.7 segue que as álgebras inclinadas são quase inclinadas. Ou

tia. cla.sse inlpoitante cle álgebias cluase-inclinadas são as álgebras canónicas, introclu

zidas poi Ringel en] IKI. Ent lnll, Happel caiacteiizou a.s categorias hereclitáiias com

objetos inclinantes e, confio conse(ltiência, obtém-se (lue unia álgebia (lua.se-inclina.da

é cleiivadamente e(luivalente a uma álgebra inclinada ou a uma álgebta canónica.

1.4.4 Algebras shod e fracamente sliod

Definição 1.9. ICiLll Urna álgebra A é short se pala cada A-módulo inclecomponível
X, clPX < 1 ou clip :( l

Teorenaa l.IO. ICLtl Seja /\ uma álgebia. As seguintes condições são e(luivalentes:
i) A álgebra /\ é shod.

ii) incIA = ,C U 7?.

iii) (.clc17Z, actcl(r \ R)) é «ma teo-ia cle to:ção cine cinde -l movIA.

iv) («d(/(R \ C), a.Idr) é --«la teo:ia de to:ção q--e cinde -l «locl/\.

v) Qualquer caminho em inca/\, de uni iBódulo injetivo pala um módulo piojetivo
pode ser iefinaclo pala um calminho de lnoifismos inedutíveis, qualcluei ta.l teflna-
niento tei-n no máximo dois ganchos, e no caso cle serem dois eles são consecutivos.

Proposição l.ll. IHRSI Se ]\ é uma álgebia sllocl então clgl/\ < 3

Cllaiamente as álgebias quase-inclinadas são shod. Uma álgebra shod com

dimensão global três é chamada. s/zod estríZa. Toda álgebra shocl estrita possui algum

módulo projetivo indecomponível em 7Z\ C ou, ecluivalentemente, possui algum cami-

rlho não seccional cle um injetivo in(teconaponível pala um projetivo inclecomponível.

A condição v) do teorema. anterior implica a existência cle algum iz C N* tal
club todo ca.ninho em inca/\, cle um módulo injetivo pala um l-nódulo piojetivo, tem no

26



máximo comprimento rz ICL21. Esta. última piopriedacle clãs álgebras shod motivou
a seguinte generalização.

Definição 1.12. ICL3j Uma álgebra /\ é /racamenZe s/tod se existe lz C N* tal que
todo caminho em ind/\, cle um módulo injetivo para um módulo projetivo, tem no
niá.xinao colalprimento n.

Denotenlos poi pA/ o conjunto de /\ nióclulos piojetivos incleconaponíveis P
tais que existe uin caminho em incha de um tllóclulo injetivo pala. P. Dizemos que
P C p'r é p.r'oyetÍt;o mazima/ se não existem caniinlios cle P pala dual(suei outro
projetivo eni p'l{.

Teorema 1.13. ICL3j Seja A uma álgebia fracamente shod com 'pA/ / 0. Então
existem álgebias Ao, .AI, . . . , .A. = A e ,'li-m(5clulos À/i, { = 0, . . . , n 1, tais que:

a) ,4o é um produto de álgebias inclinadas.
b) Palacacla i = 1,...,n, Ái = .Ai-il/W: il.

c) Pala. cada i = 1, . . . , n, .4i é fracamente shocl e o ,'lÍ-módulo este.lcliclo é maximal
em p';l.

No teorema, se ]\ é em particular shocl estrita, então pala cada i = 1, . . ,n,

:l{ é shod. Como consecliiência deste teorema obtém-se, entre outros resultados, que

as álgebras fra.cadente shod são triangulares. Também en] ICL31 mostra-se (lue se
A = .AIJü41 é uma álgebra fracamente shod com 7'A/ # @ e o plojetivo estendido

é maximal em PA, então ü/ é cliligido em moela. Dada uma álgebra qual(IREI A,
dizemos que il/ é dirigido em moca.A se todo caminho /U/' -, ik/" é seccional, onde ]M'
e /kd" são comandos indecomponíveis de ik/

1.5 Algebras string e álgebras gentle
/

As álgebias stiing falam intiocluzidas poi Butler e Ringel em IBRj e são álgebras
biseiãais especiais tais cine os módulos inctecolllponíveis blue são piojetivos e injetivos
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são seliais. Os quivels de Auslander-Reiten cle álgebras string estão completamente

clesctitos ABRI. Uma. classe particular clãs álgebras stiing são a.s álgebtas gentle. A
classe clãs algebias gentle e unia clãs poucas onde se tem uma. completa clesciição elos

conl])lixos inclecomponíveis cla. categoria derivada IBN/ll. Nest.a seção apresentamos
noções básicas cle álgebias stiii-tg e gentle, (lue seixo utiliza(tas no lesto clo trabalho.

Pala detalhes, ver ABRI e IBMI.

Definição 1.14. IBRj Unha á.lgebia /\ é chainacla. sf7'ing se /\ = hQ// onde (C?, /)
verifica a.s seguintes condições:

CI) pala cada vértice o em C? ex
duas flechas tennina.nulo em .u.

C2) para cada flecha Q em Q existem, no máximo, uma flecha # e uma flecha 7 tais
q- aB { ! e ''la '{ l

C3) / está gelado poi caillinhos

duas flechas conaeçando enl u eistem, no máximoS a.lr

Definição 1.15. IASI Unia álgebia A é chamada gene/e se /\ = ÂQ// onde (Q,/)
verifica a.s condições CI), C2) acima e

C:2') pala ca.da flecha cv en] Q existem, no iliá.cimo, lmla flecha õ e unia. flecha i? tais
blue (ícr C / e ai7 C /

C13') / está gelado pol caminhos de comprimento dois

De aflui ein diante, ao dizei cine lulas álgebra /\ = AQ// é stling, ou gentle,
estaremos supondo blue (Q, /) veiiflca as condições das definições acima. No Exemplo
1.2, (Q, /) nã.o verifica a condição C3), mas a álgebia hQ// é gentle pois é isomolfa
à álgebra AQ//' e (Q, /') satisfaz as condições cla Definição 1.15.

Exemplo 1.16. a) Sela A = ÉQ// a álgel)ia clacla pelo seguinte (luivei com
-ilações (Q, /)
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3

0 ----3- 0

7

CI

\
2

/
P

(

\
00 ---e-- 0 --o-- 0 --'é--- 0

o > o

on(te uma linha ponteada sobre uin caldinho significa que o canainllo é unia
relação nula. E fácil ver que /\ é uma álgebra sti'ing, mas não gentle.

b) /\ álgebra, A = ÊQ// dada pelo seguinte quivei com relações (Q, /)

0 (
0

l --;Í- -. 3

é uma álgebta gentle

As seguintes notações e cleíiniçõcs são necessárias pala apiesentai a. caracte-

rização dos módulos indecomponíveis de uma álgebra string, feita em IBRj.
Seja A = kQ// uma álgebra. string. Para facilitam a leitura, os caminhos

p = a,. ' . .a: definidos na Seção 1.1 serão denotados daqui em diante da seguinte
foilna: p = ai . a.. Podemos fazei isto porque vamos piecisal dos caminhos, mas

não especificamente do produto definido na. álgebra A. Pala cada flecha a de Q,

clenotainos por a': a inversa formal de a, definimos s(a :) e e(a :) como sendo
e(ct) e s(a), respectivamente, e (a ')'' colmo a. Dizemos cine ci . - c« é um passeio,

de comprimento n > 1, se cada cí é a ou c--' para alguma fleclla a, e e(c{) = s(ci+i)
pala todo i, l á 7z 1. Definimos o inverso cle um passeio ci .c. colmo o
passeio c. ] . . ci ] . Uni passeio ci . . c. é uill pa.sseio v'e(/uzi(Zo se ci+i / ci l pala todo

29



í, 1 < i $ rz -- 1. Uni passeio ieduziclo cl

cha.macio cÍc/o nâo oríenía(/o.

Um sZráng é ou um ca.ininho trivial c,, para algum vértice u cle Q, ou um
passeio iecluzido ci . c« tal blue nenlaum sub-passeio cici+i cÍ+j, nem seu inverso
pertencem a.o ideal /

Para cada stiing s = ci . c. ou s = c., definin]os o /\ módulo ]L/(s) cla se-

guinte foinaa. Se s = ci - c«, pala cada. i, 1 < { < 7?. + 1, seja k = k o k espaço
vetoiial unidimensional. Pala. cada vértice z cle (2, consicleie

c. tal 'l«e '(c«) = .(c:) e c« # cÍ' é

Ja {j€1l,...,n+lll.(c:):::«o«j .(C«)

Definimos então M(s)(=) := g K. Pala cada c{, 1 < i :( n, definimos ./: : U --> U+i

se ci é uma. flecha, ou ./; : 14+i --} U se c{ é o inverso de uma flecha, onde .A é a
identiclacle em Endk. Para cada flecha cv cle (2, definimos

./.. = {Í C {l,. ..,n} l ci = a ou ci: = a}

D'fl:'im's então i\4(')(a) := q ./i. Se . = .«, e«tão M(.) é o -«ód«lo si«.pies S'..

Pala cada string s, o /\ n]óclulo ]k/(s) é chamado cle mód?z/o sZr ng. Observe club
M(') e M(.':) são ison:o-íos.

Seja agora uin stiing s = cl c« tal que, pala todo n. C N':, a potência s" é
um string (portanto s é um ciclo não orienta.clo), e tal (lue s não é potência cle lma
string cle menor comprimento. Seja V un] h-espaço vetorial, e Ó C EndV dado pelo
bloco de Joidan Ja,.,, onde (/ é a clinlensão de L/ e p C k*. Vamos (definir o A-módulo

JW(s, @). Seja U = y pala cada i, 1 < i < n. Pala cada vértice # de Q, consideramos

.4 {1, . . . ,n} l .(c.)

Definimos então iW(s,Ó)(z) := q U. Pala cada c{, 1 < { :( n -- 1, detenninamos

./; : U --> U+t se c{ é uma flecha, ou ./} : k+l -+ U se ci é o inverso cle uma flecha,

onde ./} é a identidade eln Encly. Pai'a c. definimos .fn : Un -+ Vi tal blue /n = é se
c. é unia flecha, ou /n : VI -} \': ta] que ./n = @'l se c. é o inverso de unia flecha

Pata cada flecha ct de Q, consicleiaillos

.z

]

.h , n} l ci :: o ou ci L «}
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Definimos então A/(s,é)(a) := Q .A. O A-módulo M(s,@) é chainaclo de «.ód«/o'leda
band. Se s' é unia pei'nautação cíclica cle s, isto é, s' = cici+l ' ' ' cncl ' ' ' ci-l, então
/k/(;,@), M(. :, @) e h/(.', é) são iso«-o:.fos.

Pala mais detalhes sobre estas definições vel IBRj ou IKI.

Teorema 1.17. ABRI Seja A uma álgebia stiing. Se ]ü4 € inca/\, então &/ é isomorfo
a uni inóclulo sElinS ou a unl nlóclulo band

O teorema acima nos diz que no caso clãs álgebias stling, existe urina descrição
combina.tília com Dieta dos naóclulos illclecompon íveis

Exetalplo 1.18. a) Sqa kQ//' a álgebia clacla no Exenl])lo 1.2. Então s = .87(S t/3
é uin string. O módulo string coiiespondente i44(s) é

'* A \{,''
(o,/) ' h

Pot outro lado, o stiing Z = /i7(i'i define infinitos módulos band não isomoifos.

Pa.ra cada (/ C N* e cada p C k':, temos ui-na aplicaçã.o lilleai Ó clacla pelo bloco
de .Joidan J,Z,,. Então o módulo band ]k/(t,@) é

' kd ./ \. " k'{

0 -ka . . ;Éa' n' ,K--l n

b) Se /\ = ÉQ// é uma álgebra string e u é um vértice de Q, o módulo piojetivo
indecomponível Pu é o módulo string Ã/(p''q), onde p e q são os caminhos

não nulos i-naximais blue começam em u (podendo ser triviais). Dualmente, o

módu[o injetivo in(]ecomponíve] /:, é o móc]ulo stiing 744(rs '), onde 7' e s são
os caminhos não nulos maxiinais que termina.m em u

ba

Em jl<1, definem-se módulos string e módulos band pala qualquer álgebia

A:Q//, e ])lava-se (lue os módulos stiing e band são iiiódulos incleconlponíveis. Em
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geral, a pioprieclacle recíproca não vale, isto é, clacla uma álgebra A clualquer, existem

A-m(5dulos indecomponíveis blue não sã.o isonaoifos a módulos stiing nen] band

Poi outro lado, Bekkeit e Me]klen apresentaiain en] IBMI unia. descrição com
binatóiia conapleta elos complexos inclecoinponíveis da categoria cleiivacla. clc unia
á[gebia gent[e. Para apresenta.i ta] descrição, c]evemos introduzir novas notações e
clcflHi.-Ãpc

Seja /\ = AQ// uma álgebra gentle. Uni 7)asseio ge7zel'a/ãzüdo cle conlplinlento
lz »: l é unia secltiência toi . . to,., onde cada. to{ é p ou p'i pala algum ca.niinho não

trivial p, e e(to{) = s(toí+i) pala todo í, 1 « i < 7z 1. Novamente, clefíninlos o in-
vel'se cle um passeio genes'aliza.clo 'wl ' - ' Wn como o passeio generalizado tu;l . . . toÍ'

Una sZr ng venera/áza(/o é um caldinho trivial c., pala algum vértice o cle Q, ou é uni
passeio geneializaclo toi . m« tal que, pala todo {, 1 < i < n -- 1, verifica-se:

;) S. «; e «,:+- são c«minhas não n«los, e«tão «;.«:+: C /

b) Se wi: e toa: são caminhos l)ão nulos, ente.o tu-i:toÍi C /
c) Se t«{ e toi+i não verihcanl as hipóteses de a) ou t)), então tu;to;+i é urn
strina

Se p = c-ia2 C / onde al e a2 são flechas, dizemos cine o vértice e(ai) = s(a2) é

/;orzío {nfer'meda(frio cla relação nula. p. Observe cine da definição cle string generalizado

obtém-se que os vértices s(w{) ou e(to{) colresponclem se com o conjunto cle pontos
intermediários de relações nulas (contidas no string generalizado), fontes e poços do
string generalizado. Portanto, dado ui]] passeio iecluzido qual(quer, cleteilninallclo

os pontos intermediários de relações nulas (contidas no passeio deduzido), as fontes

e os poços clo passeio deduzido, ficam cleterminaclos os elementos zui cle um string
generalizado.

Para cada stling generalizado s = mi

n} -} Z tal que p,(0) = 0 e
w., define-se unia aplicacão

P; : {o,

P,({) p,(i 1) -- 1 se ««i é «n. c-,:ninho «ão «-,lo

Aé.li -- 1) + 1 se toi: é um caminho não nulo

Para cada. stiing generalizado .s tol to., cleflne se o complexo cle /\ naóclulos
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piojetivos e' da seguinte fotlna. Pala cada i, 1 < i< n, considera-sé o A-módulo

pi'ojetivo inclecomponível i16 = Pe(wi), e para { ' 0 temos iMo = Ps(w). Para cada
= C Z define-se ./. = {{ € {0,. . . ,n} ip,(i) = =}. Então o módulo piojetivo /f clo

con[plexo /)ü é .rf := © ]L/.. Poi outro lado, pala cada {, l $ i< n, considera se a

transformação linear ./; assina definida:

1 ./«. : ik/f -+ ik/í.i se tu{ é um ca.nainho

/.;- : Jk/i.i --> Jk/{ se zoÍi é um caminho.
Pata. cada. z C Z define se

.4 =t{ CÍI,...,n} l o-- ./; - ./=; e É',(i) - «, '« Â- ./;Í- e l.,(i) =«+1}.
Então o diferencial (Z' clo complexo /» é d' := O./i. Se o stling generalizado é

s = c., então /=' é o coiiiplexo concentrado Pul01. Vamos chamei cle como/ecos sfring
aos complexos P.+ onde s é um stting generalizado.

Exenaplo 1.19. Sqa A á algebra dada no exemplo 1.16 b). Clonsicleremos o pas-

seio iecluziclo 7/3 icv i7õ blue determina o stling geneializaclo s :: toitu2to3ml, onde

toi-'y, w2 'P ,u'3'a' eto4=7ó. Entãop,(0) =0,A&,(1)= 1,/1.(2) =0,
É&.(3) = 1 e p.(4) = 0. Por outro lado temos os tn(5clulos plojetivos inclecomponíveis

judo = r'i, &/i = P3, il/2 ' P2, J44s ' Pi e ik/4 = P4 Então /T = iW3 ' Pi,

/T=jk/o©&/2 J\44=/:'i©P2(DPae/T"' = &/i =P3
Temos as transformações ]ineates ./i = .fi : P3 -+ Pi, .& ' /6 P3 '> P2,
/3 ' /a : P2 a Pi e ./4 - ./\Õ : /à --> Pt, blue determinam os clifei'encias não

nulos

.T

zC l

: (
Portanto, o seguinte complexo é o complexo stiing cleteiminado pelo stiing generali-
zado s:

''- (.,..,Â )

[}) ...J-L0 & 0 .
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Seja agora um stling generalizado s = wi ' . zo« tal clue a potência sa é um

st:ing ge«eralizado (po-tanto e(.««) = '(«,-)), tal .l«e p.(n) = p.(0), e tal cl-e . não é

potência cle uin string geneializaclo cle fenol comprimento. Tais stting geneializaclos

são chamados óalzds venera/ázrz(/os. Seja. Ó = Jd,, um bloco de Joiclan onde d > 1 e

p C É*. \ramos definir o complexo cle A módulos plojetivos /=Ó Pala ca(ta CZ
define-se J, = {{ C {0,. ..,n -- 1} 111,({) = z}. Então o módulo piojetivo .rT clo

complexo /.,+ é /.,Ó ::: .(1) ik//, onde ik/i é clefiniclo colmo antes. Poi outro lado, pala
cada. i, 1 < i « n 1, considera-se a tlansfoimação linear ./} definida cle forma sinlilal-
ao caso anterior, isto é,

Z

r r ./'«./d: &/d-+ À/d: se toiéumcanlinho
./;-- /a : ]44É.. --} jl/ía se tuÍi é um caldinho.

Pai'a í = n, define-se ./'n = ./w.Jd,, : J13« --} J44nÓ-i se m« é Lun caminho, ou

/n = ./=Ã-ild,., : jl/nd.: -} jU/oa se 'tu;'l é Lm] caminho. Então o diferencial c/" do

complexo P;Ó é também clefiniclo como antes. Vamos chamar de com.p/ezo.s óa7zcZ aos
complexos .f,,Ó onde s é uin band geneializaclo e @ :: Ja,,, c/ ): 1, p C A*

Dos resultados provados em IBMj clest.a.ca.mos o (lue sela utilizado neste tra-

l

galho

Teoretna 1.20. IBMj Seja A uma Ã álgebia gentle. Então:

a) Todo complexo stiing ou band é um complexo indecomponível ein Z,)Ó(A).

b) Se dElA < oo, h é algebticamente fechado, e X* é ui-n complexo incleconiponível

em Z)Ó(/\), então para algum i C IZ o complexo translaclaclo X*líl é isomoifo a algtml
complexo stiing ou band.
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C:apítulo 2

.'\-lgebras shod string
/

Neste capítulo classifica.mos as álgebras shod string, generalizando um resultado de

Huarcl e Liu de IHLll onde são apresentados critérios combinar(5tios pala determinar
as álgebtas string que são inclinadas ou (quase inclinadas. Utilizando as feitamentas

introcluziclas nesse traballlo, é possível cleteiminai as álgebias string (lue sào shod
estritas. Este é um testtlta.do ilnpoitante pois fornece exemplos cle álgebias shod cle
uma classe bem conhecida, colho é a classe clãs álgebras string. Os iesultaclos deste
capítulo fazem parte do artigo IBTI.

2.1 Resultados prévios

Nesta seção introduzimos algumas definições e resultados prévios que seixo necessários

para o teorema cle classificação. Lembramos que os caminhos definidos rla Seção
1.1 da forma p = a. . ai, a partir cla Seção 1.5 poi comodidade são denotados
P :: al ' ' ' CEr..

A seguinte definição é unia generalização cla noção de pa7' (/e i'e/czçõe.s rzH/üs

consecuZáuas apresentada. em IHLll.

Definição 2.1. Seja. (Q, /) urn (luiver com relações. Duas relações nulas p e q, em
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(Q,/), são re/anões nu/as corzsecltfáuas se existe um passeio tecluzido c = ci ' ' c«,
em Q, t-l q«e p = c:c, '«, q = c.c..[: '--.«(l < « < n,l < s < n), e «enh-«n
sub-passeio cici+] ci+j é o inverso de uma. relação nula.

Ella geral, n relações nulas pi, . . ,p. são /'e/anões nzl/a.s cozzsecüfiz;as se pf e
pÍ+l são relações nulas consecutivas pala todo i, 1 < i < n l

Duas relações nulas consecutivas p e q são re/arde.s nzz/a.s .soóreposZas se, ein
todo passeio teduziclo c :: ci c. como acillla, verifica-se s < r

O seguinte resultado é o teorema cle classificaçã.o das álgebras quase-inclinraclas
string provado poi Huaid e Liu

Teor'ema 2.2. IHLll Seja /\ = É(2// unia álgebia stiing. A álgebra /\ é (luase-

inclina(ta. se e somente se não existem relações nulas consecutivas enl (Q, /).

Exen-iplo 2.3. a) A álgebla string /\ = &Q// clacla no Exemplo 1.16 a), hão
é cluase-inclinada porque existem relações nulas consecutivas em (Q, /). Por
exemplo, as relações nulas /3(i e ác (lue estão no pa.sseio iecluziclo /7ác. /is

relações nulas consecutivas #(S e (íc, assim como tactos os pares de ieiações nulas

coJlsecutiva.s cla(luele exemplo, são sobrepostas

Poi outro lado, como exemplo cle relações nulas nã.o consecutivas, temos (íc e

p(. De fato, clualquer passeio reduzido começando em ác e acabando em /IC
temi (lue conter o sub-passeio ( i77 lO, onde (-177-l é o invet'se cle unia relação
nula,

b) A álgebia A = AQ// clo exemplo 1.16 b) é uma álgebia gentle, mas também

não é quase-inclinada. Isto é poi(lue se consideramos, por exei-nplo, o passeio
induzido a#"y 'aP, temos (lue a relação nula cr/3 é consecutiva cle si mesma. E

claro que a/3 não é sobreposta consigo mesma. Obviamente as relações nulas aP
e #(f são consecutivas, pois estão no passeio I'eduziclo a/3(S. h-las estas também

não são sobrepostas, pois também estão no passeio recluziclo cr/i'y-icl/3(i.

A seguir, enunciámos un] lema blue agrega as informa.ções dos Lemas 2.1 cle
IULll e 2.5 cle IHLI e cine sela cle utiliclacle pala a ])cova do nosso teorema de classi-
ficação.
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Leda 2.4. IHLI,jnLll Seja A = É;Q// uma álgeb]a stiing. Seja s un] string,
s =pi'qi ..pãiq., m > 1, onde p{ e q:Í são caminhos, l $ í,.j « zn, dos duais

os únicos cine podem ser triviais são ?)i e q.. Então clpik/(s) > 1 se e somente se
verifica-se alguma das seguintes três condições:

(PI) Existe um caminho t, Z - críonde a é umafleclla e íé um caminho não trivial.
tal (lue t'ts é um passeio teduziclo, pif C /, mas 7)icv g /

(P2) Existe uin caminho t tal blue piZ C / e q{.it C /, pala algúni {, 2 :ç { :ç 71z

(P3) Existe um ca.alinho t, t = cvi onde o é uma flecha e f é un] ca.alinho não trivial.

tal cine sZ é um passeio i'ecluzido, qmÍ C /, mas q.o' g /

O resultado dual é o seguinte

Letra 2.s. lnLI,IHLll Seja A = ÉQ// uma álgebia stting. Seja s un] string,
s :: itiyi l ''.=.y;i, n > 1, onde #{ e yj são caminhos, 1 < i,.7 < n, dos duais

os únicos blue pocletn ser triviais são zi e y.. Então di/44(s) > 1 se e sotnente se
veiiflca-se alguma. clãs seguintes três condições:

(11) Existe um cantinho té, u = ü7 onde ' é unia flecha e zi é lml caminho não trivial,
tal (lue tls é um passeio reduzido, ltzi C /, mas ,yzi gl /

(12) Existe um caminho zl tal blue uy.f-i C / e uzj C /, para algum .j, 2 < .j < lz

(13) Existe um ca.ininho u, u = ü7 onde 7 é uma flecha e zz é lml caminho não trivial,

tal (lue su'i é uni passeio deduzido, uy. C /, mas ,yy,: g /

A caracterização clãs álgebras shod stting sela feita. na próxima seção em
terá-nos clo cluivei com relações de uma álgebia. Pata tanto, precisamos clefinii um

conjunto cle condições pala um cluiver cona relações.

Definição 2.6. Seja /\ = À;C?// uma álgebra stiing. Dizemos blue a. álgebia /\ saZ s/a
" co«./{ção (S') se (Q, .r) v.-ifica as seg«antes co-.lições:
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(SI) Todo pai cle relações nulas consecutivas eln (Q, /) é um pai cle relações nulas
sobreposta.s.

(S2) Sep= crlcY2'' CY,, r > 2,eq=/3i '../3n i/3«,n >2,éunapai'del'elaçõesnulas
sobrepostas ein (C?, /), então Pi = o2 ou 'v, = /3«-i.

IS3) Nas condições de (S2)

]

11

11]

Se #: ::: a, e a, # #«-:, então p é a. únic. -elação «la co-,tendo a:.

Se o-r := /3,i-l e /3i ?4 a2, então q é a única i'elação nula contendo Pn.

Se /3- e a, :, e«tão existe, -.o :máximo, -:-«.a :elação -.-.la «',

ctifeiente de p e q, contendo cri ou #,: e, nesse ca.se, ]u conheça. en] cr: ou
termina em P..

A condição (S2) da definição anteiiot pode ser visualizada da seguinte forma.
Existe um ca.minho conleçanclo eln p e teiminanclo em q repiesentaclo em uma clãs
seguintes duas foi'mias:

ai a2=/ji Ü,=$, \ 0.

al a,=13«--X l3n

Observação 2.7. Se /\ = AQ// é uma álgebta stling satisfazendo a condição (SI),
então ]\ é triangular. De fato, se existisse em Q um ciclo orientado C', como estamos

considerando álgcbras de dimensão finita, alguma potência de C' teima (lue estar em

/. Então poderíamos construir um cantinho com um par cle relações consecutivas não

sobrepostas, contiaclizendo(SI).

Observação 2.8. Se /\ = É;Q// é uma álgebia string satisfazendo as condições (SI)
e IS2), então leão existem três relações nulas consecutivas. Isto é porclue se existissem

tl'ês i'elações nulas consecutivas pt ) p2 e p3, tet'Íamos un] passeio i'eduzido c :: cl ' ' ' cn,
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cine cle fato é um ca.minto, tal (luepi:: CI 'Cr, P2:: cs'''ct ep3:: c.'' c« onde,
por (SI), 1 < s < u :Ç ?' < f < n. Destas últinaas desigualdades e clo fato de A sei

triangular, teríamos blue c« :# c2 e c, / c« i, contiaclizenclo a conctição (S2) para as
relações nulas sobrepostas pi e p3.

Proposição 2.9. Seja ]\ = AQ// uma álgebia stiing satisfazendo a condição (S). Se
J\4 C incha é uil] nlóclulo stiing, então clpJ44 < 1 ou diA/ < 1.

Pi'oua: Se ]4/ C inda é um nlóclulo string, então existe un] string s tal cine À/ = ]k/(s)

Podemos escrevem s cla seguinte forma: s = pi'iqi . .p=iq., m > 1, onde pi e qj são

caminhos, l :Ç {,.j < z?z, e desses caminhos os únicos cine podem sei triviais sã.o pt
e q,n. Supollhamos clp/k/ > 1, então temi que sel' vei'iflcacla uma. clãs ti'ês condições
(PI), (P2) ou (P3), enunciadas no Lema 2.4.

Podemos escieve] o string s da seguinte forma: s = ziyíi - . z.3/;l, n > 1,

onde z{ e 3/j são caminhos, 1 < i,.j :Ç n, e desses cadinhos os únicos ctue podem ser

triviais são zl e y.. Se cliiU/ > 1, então tem (lue ser velificacla uma das três condições
(11), (12) o« (13), en-:nciadas -.o Le«aa 2.5.

Vamos vel que no caso cle veiihcai se alguma das condições (P) e alguma das
coJlcliçÕes (1), então a álgebia A não satisfaz a condição (S). Tel-nos vários casos a
considerar, clependenclo clo string s.

i ) Ptimeiio, o caso en] que s = piiqi PRiq. coili pi e q. não triviais. Então,
zl e y. são triviais, pí :: y{ pala todo i, qj = z.í+i pala todo .j, e n :: n7z + l.
Suponhamos blue valem (PI) e (11). Como z: é trivial, temos u C / e então t,

contétn uma relação nula. Se Z C /, então t também coíitém uma relação nula

e o caminho ut tem duas relações nulas consecutivas não sobrepostas, conta.a-

clizendo (SI). Portanto t 91 /. Seja pi = qi 77/ onde ?i são flechas, l :Ç i:Ç /.

Como u = {27 e us é um passeio Jeduziclo, então 7 :/ 77{. Como pia g /, então
z7lcv g /. Por sei A uma álgebra string, temos que 7a C /. Clousecltientemente,

o calminho tzt contém duas relações nulas consecutivas, uma relação ul contida.

em ti e a relação nula 7a, cine tem blue sei sobrepostas. Logo, a relação nula ui

termina el-n ' e laia é o caminllo contendo as club.s relações nulas sobiespostas.
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Mas, pit C /, pia g / e f gl /, e portanto o caminho pif contém ul-na relação
nu[a to, ta] que zo contém cv mas to não termina eni a. A relação nula w é

clifeiente cla relação nula 'c-, mas não ternaina eni a, contradizendo (S3).
Suponhamos que valem (PI) e (12). Tanto o caminho pif cluanto o caldinho

t(p.Í-i - uyj l colltém unia ielaçã.o. Portanto o string tép:Í iq=iJ2 ' piZ tem
duas relações nulas consecutivas. Se J > 2, ou se tt C /, ou se Z C /, claramente

as duas relações consecutivas não são sobiespostas, contiaclizenclo (SI). Então
J = 2, zi g /, t gl / e as duas relações nu]a.s são so])repostas. Clonio no caso

anterior, a relação nula tt; contida enl plt contém a- mas nã.o termina em a. Sqa
{l = ü7, onde "y é unia flecha. Então, pala verificar-se (S2), zo tem que conter

o canainllo pi, e a relação nula u contida em tép] tens cine começam en] '. h'las,
zz g / e ttqi C /, portanto existe unia relação nula, diferente cte u, contendo ,y,
o que colittadiz (S3).

Se valem(PI) e(13), o passeio reduzido tés':f corltém, claramente, duas relações
nulas não sobrepostas, contradizendo (SI).

Se valem (P2) e (11), o stting [ipi:qi . . q{ iZ contém-r] duas relações nulas «ão

sobrepostas, contradizendo(SI).

Suponhamos que valem (P2) e (12). Pol (P2), temos cine 7)íZ = gif C / e

qí-it = zit C /. Poi (12), temos que uy.Í-i = tW.f.: C / e zi j = téqj-l € -r. Sc
í :/ .j -- l e { # .j, ou se tl C /, ou se f C /, é clamo blue existetn duas relações

nulas consecutivas não sobiespostas, contradizendo (SI). Então temos i = .j l

ouí=J,zég /,et Í /. Suponhamosi=.j l(ocasoi=.jéanálogo) e
assuinarllos cine as relações rlulas contida.s em rtpi e pit são sobrepostas. Soam
pi ' v?i 77i onde z7Í são flechas, u = ã7 onde 7 é uma flecha, e Z = ai onde
a é uma flecha. Pala valer (S2), devemos ter "y77i 77i, a relação nula em upi,
l < /' Ç /, ou v7i" ' 771a a relação nula em pif, l < /" :Ç /. Em qualquer dos

dois casos, como uqi C / e qí it C /, mas u g / e t g /, temos que existem duas

relações nulas mi e to2, diferentes clãs relações nulas 777i - ?7r' e 77r« . . - 77lcr, tais

que zol contém 7 e to2 contém a, contradizendo (S3).

Suponllamos (lue valem (P2) e (13). Como y« é trivial, teillos club t/ C /. Então
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o passeio deduzido t&qÃip. . .pit tem duas relações nulas consecutivas não se

biespostas, contradizendo(SI).

O caso ein blue ''alem (P3) e (11) é análogo ao caso em blue «leal (PI) e (13).

O caso em (lue valem (P3) e (12) é análogo ao caso em cine vale:n (PI) e (12).

O caso em q«-e «lem (P3) e (13) é análogo ao caso 'm que ~,ale:n (PI) e (11).

ii) Estudemos agora o caso em blue s = pÍ:qt ' pã'ç« com pt não trivial lhas q.

trivial. Então, zi é trivial, 3/. é não trivial, pi = yj pala todo z, qj = z.f+i pata
todo .7, e iz := 7n

Os casos e:n blue valeria(PI) e(11),(PI) e(12),(P2) e(11),(P2) e(12) são

aná.logos a.os correspondentes estudados ein i).

Assuma.dos que são verdadeiros (PI) e (13). Se 7n > 1, o passeio ieduziclo us :f

tem cruas relações nulas consecutivas não sobrepostas, contradizendo (SI). Con-
secltierltemente, rrz = 1, ou seja, s = pii e as relações nulas contidas em zlpi e
plt tem cine ser sobrepostas. Clonlo 7pi gl / e pica g /, a relação nula contida
eln tépi não começa em "y, e a relação nula contida em pif não telnlina ena a.

Logo, tenros ulli pai de relações nulas sobrepostas (lue não verificam (S2).
Se -lem (P2) e (13), estamos «uma situação dual ao caso i) valendo (PI) e

Suponhamos que valem (P3) e (11). Cromo =: e q. são triviais, temos zl C / e
í C /. Então o passeio iecluziclo us{ tem duas relações nulas consecutivas não

sobrepostas, cont raclizenclo(SI).

Se valem (P3) e (12), argumentamos de forma dual ao feito eni i) cluando valem
(P2) e (13).

Se valem (P3) e (13), argumentainos de forma dual ao feito em i) quando valem
(PI) e (11).

(12)

iii) O caso em que s = pÍ:qi - .p;:q. com f)i trivial e q. não trivial, é o dual do
ca.se ii).
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i«) Finalmente, assumainos cine s = píiqi pãiq« caiu pi e q. triviais. Poisa.nto
s é trivial ou p{ = yÍ-i, qj = zj, e m = lz + l.

Suponha.mos que valem(PI) e(11). Se nz = 1, elltão s = c, para algum vértice
u de Q. Logo, temos u C /, { C /, e portanto u{ é ]m] passeio reduzido contendo

duas relações nulas consecutivas não sobrepostas, contiaclizendo (SI). Então

,n > 1, e 'soam's ««-na sit««ção cl--.l - caso i) «le-.do (PI) e (11).

Se valem (PI) e (12), esta:nos -.o caso dual cle i) assumin'lo (P2) e (11).

Se «lenl (PI) e (13), colho p. é trivial te«los t. C / e, cla:.a-«ente, t.sf é um
passeio iecluziclo contendo duas relações nulas consecutivas não sobrepostas
co«t:aclizenclo (SI).
Se valem (P2) e (11), temos unia situação dual ao caso i), supondo que valenn
IPI) e (12).

Os caso en] que valem (P2) e (12), (P2) e (13), são análogos aos mesmos casos
cle i).

Se vagem(P3) e(11), é aná]ogo ao caso em blue «]em(PI) e(13).
Se valem (P3) e (12), iaciocinamos de fo]i-na dual ao feito en] i) quando valem
IP2) e (13).

Poi último, o caso em quc valem (P3) e (13) é análogo ao caso em que valem
(PI) e (11).

)

Proposição 2.10. Seja A = ÉQ// olha álgebia string satisfazendo a condição (S)
Se M C inda é um módulo band, então dpü/ < 1 ou diÀ/ < 1.

Pi'oua: Seja /k/ C ind/\ um módulo band. Então existe um string s tal que a potência
s" é unl stiing para todo n C N*, e tal (lue s não é potência de um stiing cle menor
comprimento. Também existem um A-espaço vetoiial l/', e @ C EndV dado pelo l)loco

de Joidan ./ú.,, onde c/ é a dimensão de y e p C A*, tais blue i\4 = il/(s, @).

Podemos escrevem s da seguinte coima: s = píiql - - p;;iq., m > 1, onde p{ e

qj são caldinhos não triviais, l :Ç í,.j :( m. No Lema. 2.4 cle IHLll, mostra se cine se

clpil/ > 1, então existe uin cantinho não trivial t, Z g /, tal cine p,t C / e q{.tZ C /
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pata algum i, l Ç i < rn (definimos qo = q.). Dualmente, se clip/ > 1 existe um

caminho não tlivia] u, u gl /, tal cine tipo C / e tzqj C / para. algum .j, l < .7 < nz.

Como vale (SI), clevenaos ter zn = 1. Com um argumento análogo ao feito no caso i)
cla Proposição 2.9, dais especificamente no caso ein cine valem (P2) e (12), obtemos
q"te se va.le (S2) então não -le (S3).

[Feorema de c]assiíicação

Agora. esta.nãos en] condições cle piovai o resulta.clo ])iincipal deste capítulo

Teorema 2.11. Seja /\ = ÉQ// uma álgebra stting. Então /\ é uma álgebta. shod
se e somente se A satisfaz a condição (S). Além disto, se A é shod, então A é shod

estrita se e somente se existe algum pat de relações nulas sobrepostas em (Q, /).

F'/.oua: Assunlamos que /\ satisfaz a condição (5') e seja JM um A-naóclulo indecom-

ponível. Então, pelo Teoienaa 1 .17, /44 é isonloifo a lml módulo stiing ou a uni módulo

band. Das Pt'oposições 2.9 e 2.10, tenros dp/I'/ < 1 ou difv < 1. Portanto a álgebra
-\ é shod.

Suponllanlos agora que A não satisfaz a condição (S).

Clonsicleiemos primeiro o caso em cine /\ não satisfaz a condição (SI). Se existe em
(Q, /) algum pai de relações llulas consecutivas não sobrepostas então, como foi])ro-

vado no Teoieina 2.6 de lnLll, existe ttm módulo iW, ]k/ € inda, tal que dp/L7 > 1 e
diÀ/ > 1. Então /\ não é uma álgebia shod.

Suponhamos, em segundo lugar, club ]\ não satisfaz a condição (S2). Então existe

um pat' de I'elações nulas sobrem)testas, p :: CYla2 ' a,, r > 2, e q := /3i - . '/3n-t/3,,,

n > 2, tais (lue /3t = al, 2 < / :Ç r, e a, = /il,, l < /' < rz -- 1. Clonsiclciemos o stiing
s - alar+i 'a, e o módulo string M(s). O caminho { = #i,+i..P. é tal blue sfé
lma passeio recluziclo, st = q C /, mas sP/,+l g /. Então verifica-se a conclíção (P3)

clo Lema 2.4 e, portanto, dpik/(s) > 1. Por outro lado, o caminho lz = cvicr2 az-.
é tal (lue lz.s é um passeio recluziclo, tls = /) C /, mas ol-:s çl /. Ente.o verifica-se a
coilclição (11) clo Lenta 2.5 e, portanto, cliA4(s) > 1. Logo, ]\ não é uma álgebia shocl.
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Finalmente, suponhamos que A satisfaz as condições (SI) e (S2) mas não satisfaz a
condição (S3), isto é, existe uln par de relações nulas sobrepostas, p = oia2 a,

e q = PI - .#. iP., satisfazendo a concliçã.o (S2), mas não veiificanclo nenhum dos

casos i., ii. ou iii. de (S3)

i) Se /3i = cr2 e cr, / /i.-i, suponham los que existe uma relação nitla. m contendo ai,
tal que tu / p. Então w não termina em cri , pois caso contrário teríamos três relações

nulas consecutivas, to, p c q, contra(tizenclo a Observação 2.8. Logo, m = m.al'ytol,
onde zoo e wi são caminhos (que podem sei triviais) e ' é unia flecha. Da cle
finição cle álgebra stiing e da Observação 2.8 temos ' # a2. Cloiisidera.nãos o stiillg
s = "'Í:'y ''-2 ' . . a,. Como P- = '*2, 'enlos P,--i = '-,, e co-«o a, # /3..: temos cl-'e

r l < lz 1. Então existe o ca.nlinllo f = #,. /i. iP. de comprimento niaiot ou

igual a dois, tal club st é ]m] passeio reduzido, a2 - . a,t :: q C /, mas a2 a,/3, d /
Logo, verifica se a condição (P3) clo Lema 2.4, e portanto dpiU/(s) > 1. Pol outro
tacto, existe o caminho zz :: tuoal, tal (lue l&"ymi :: to C / e t&a2 .CEr :: woP C /

Então verifica-se a condição (12) cto Lema 2.5, e portanto clip/(s) > 1. Logo, ]\ não
é unia álgebra.shod

ii) Se a, = /3.-i e /3i # a2, e supondo que existe unia relação nula m contendo P.,
tal (lue m # q, usando um argumento dual ao utilizado em i), piovanlos que /\ não é
tli-na álgebia shod.

iii) Se #l = a2 e a, ' #n-l, suponhamos primeil'o cine existem cruas i'elações nulas,

zoi e to2, tais cine l # p mas toi contém cvi, e to2 :/ q mas w2 conténa P.. Cromo foi

mostrado eln i), wi não termina em cri. Dualmente, w, não começa em /3«. Logo,
wl := tõiat'ytDt e to2 :: tij28#n?D2, onde tõJ, tõl, tij2 e tõ2 são caminhos (que podem
ser triviais), e "y e ó são flechas. Como em i), "y :# a2, e ó # #. i. Considera.mos

o stting s :: úii7 icv . ./3. .(S iü;i. Então existe o caminho t :: P.üz, tal que
ü2át :: w2 C / e a2 ' /3«-iZ = qü2 C /. Então verifica-se a condição (P2) clo Lema

2.4, e portanto capa/(s) > 1. Por outro lado, existe o caminho u = ü.ai, tal blue

té'yúi = wi C / e uo2 /3"-i = tiJip C /. Então verifica se a condição (12) do Lema
2.5, e portanto dii44(s) > 1. Logo, 7X não é uma álgebra shod.

SeP: a, - eexiste «n.a:el-ção -«-l-.«. conte«clo a: t-l .l«e.«- #p
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luas wi não começa em ai, então, como antes wi = miai'yüi, onde üi e üi são
caminhos, zi)l não trivial, e 7 é uma flecha. Consideramos o stiing s = 'üi. Clom o

cantinho t = q temos blue vale a. condição (PI) do Lei-na 2.4, logo clp/k/(s) > 1. Da
mesma. forma, com o caminho tl = total temos (lue vale a condição (11) clo Lema 2.5,
portanto cli]44(s) > 1. Então, /\ não é uma álgebra short.

Dualmente, se Pi = a2, Cr, - /3n.l e existe tuna relação nula. to2 contendo ê. tal (lue

to2 74 q mias to2 não termina. e]n #., obtemos cine ]\ não é uma álgebta sllod.
Poi último, se /\ é sliocl, pelo Teoienia. 2.2 A é shocl estrita se e somente se existe
algum pai de relações nulas sobreposta.s em (Q, /).

Corolário 2.12. Seja /\ = kQ// lulla álgebia gentle. A álgebia /\ é shocl se e somente

se /\ satisfaz a condição (SI).

Piora: Se 7\ é sltocl e gentle, então pelo teorema anterior A satisfaz a condição (S) e,
em particular, a condição (SI)

Reciplocanlente, se A é gentle e satisfa.z a condição (SI), então também satisfaz as

condições (S2) e (S3). Isto acontece porque se p e q fornaain um pai cle relações
nulas sobrepostas, como 7o e q têm conipliniento dois, então p := oia2, q :: .aipo)
e necessariamente Pi = a2. Poeta.nto vale (S2). Unicamente ternos que verificar o

caso iii. de (S3). Poi sei A uma álgebia gentle, 7) é a única relação nula começando
em cri. Porta.nto, se existir outra relação nula to, tu 74 p, contendo cli, zo tecia (lue
teiminai em cri . Mas então, as relações nulas consecutivas to e q não são sobrepostas,
contradizendo (SI).
Logo, pelo teorema. anterior, /\ é sliod.

Exemplo 2.13. a) A álgebta stting 71 dada no Exemplo 1.16 a) verifica a condição
(S) e tema relações nulas sobrepostas, portanto é uma álgebia shod estrita.

b) A álgebra gentle A do Exemplo 1.16 b), como já foi observado, não verifica a
condição (SI), portanto não é uma álgebra shod.

c) A álgebia ]\ = ÂQ// dada, pelo seguinte (luiver com relações (Q, /) é gentle, e

verifica a condição (SI). Como tem relaç(5es nulas sobrepostas, é unia álgebla.



gentle shod estrita

Corolário 2.14. Dada uma álgebra A = kQ//, as seguintes condições são e(leiva.
lentes:

0

i) A álgebia ]\ é shod cleiivaclanlente heieclitáiia cle tipo .A. .

i) A álgebra ]\ é gentle, Q não tem ciclos não orientados, e ]\
(SI).

F'roda: Segue da classificação clãs álgebras deiivaclamente hereditárias cle tipo .À. ,
feita em IAHj, e clo Cololátio 2.12. H

Corolário 2.15. Bacia unia álgebra /\ = Â(2//, as seguintes condições são e(luiva-

satisfaz a concliçào]

lentesl

i) A álgebia A é shocl deiivadalnente heiedit

ii) A álgebra i\ é gentle e (Q, /) satisfaz:

cl) O cl«i«: Q contén- «m ú«ico ciclo «ão o-iene.clo C'

c2) O ciclo C' tem o mesmo número de relações nulas no
sentido antihorário.

c3) A álgebra A satisfaz a condição (SI).

Prova: Segue cla classificação clãs álgebias dei
feita ein IASI, e do Cloiolário 2.12

ária de tipo .A1 } n

sentido horário e no

ivaclamente hereditáriaslf C ©,
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Exemplo 2.16. Nenhum dos exemplos cle álgcbras shod apresentados até agora é
derivadamente hereditária de tipo .A« ou .A« . Algebias shod estrita dessas classes
são, poi exemplo, as dadas pelos dois seguintes cltiiveis cona relações.
a) tipo .A4

o -------> o ---------> o --------> o

b) tipo .As
o -- o

0
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Capítulo 3

Algebras
/

com categoria derivada
B e .discreta

Enl IVI, Vossieck classificou as álgebia.s cona categoria (derivada cliscieta.. Esta clas-

sificação envolve as álgebias gentle. Como conse(ltiência cliieta clo Cololátio 2.12 do

capítulo anterior, onde caracteriza.mos as álgebias short gelltle, iremos agora. cleterlni-

na.l as álgebias shocl blue tem categoria clerivacla cliscteta blue não são cle tipo Dynkin.

A classe de álgebras cona categoria derivada discreta cine não são de tipo
Dynkin é um exenaplo de classe de álgebras (lue não são delivadamente ecluivalentes

a álgebias club.se-irlclinadas. Mas, observa.trios clue muitas álgebras nesta classe são

clerivadamente ecluivalentes a álgebras shod. Na segunda seção deste capítulo mostra-

mos quais álgebias com categoria deiivacla discreta são clelivaclamente ecluivalentes
a á.lgebras shod.

Neste capítulo consideramos A-álgebras onde É é um corpo algebricamente

fechado. Os resultados deste capítulo fazem parte do artigo IBTj.
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3.1 Algebras shod com cdd
P

Nesta seção, após definia as categorias detivaclas ctiscietas, apresentamos a classi

ficação das á.lgebias shod caiu categoria cleiivacla cliscieta que não são de tipo Dyn
kin

Definição 3.1. IVI Dada. lama. álgebla A, a categoi-ia. cleiivacla DÓ(/\) é dáscreZa se
pala todo vetou (?zi){cz cle números naturais, existe uin nomeio finito cle complexos
illdeconiponíveis X* (a menos cle isomoifisnio) eni DÓ(J\), tais (lue

(cli:--*H'(X*)),.;:::(n:);...

Pala abieviai, se uma álgebia tem categoria derivada cliscieta dizemos (lue é
uma á.tgebra com cdd.

Exemplo 3.2. Da descrição cla categoria clelivacla cle uma álgebra heieclitária feita
pot Happel em IHI , é c]ato (lue toda á]gebia c]et ivadainente ]leteditária cle tipo Dynkin
é lmla á.lgebia. comi cdd.

Proposição 3.3. Sqa. /\ = kQ// uma álgebia. As seguintes condições são ecluiva-
lentes:

i) A álgebia i\ é sho(t com categoria deiivacla cliscteta que não é cle tipo Dynkin

ii) A álgebra i\ é gentle e (Q, /) verifica:

a) O quivel Q contém um único ciclo não orientado C'

b) O ciclo C' tem um número diferente de relações nulas rlo sentido horário e
no sentido antihorário

c) A álgebla /\ satisfaz a condição (SI).

Prova: De IVI, temos (!ue a. categoria cleiivada. Db(/\) é discreta e não é cle tipo
Dynkin se e somente se /\ = ÉQ// é gentle, Q contém um unico ciclo taco orientado

C', e em C' o núnleio cle relações nula.s no sentido hoiálio e antihoiátio é diferente
Então, a. proposição segue clo Corolário 2.12.
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Exemplo 3.4. A álgebra shod do Exemplo 2.13 c) tem categoria deriva(ta. discreta
blue não é cle tipo Dynkin, e a álgebra sllocl do exemplo 2.16 a) tem categoria derivada

discreta cle tipo Dynkin. Os exemplos restantes cle álgebias sltocl apiesentaclos no
capítulo anterior não são álgebias com ccld.

Obselvanlos blue o (luiver com legações (Q, /) de uma álgebra gentle /\ = &Q//
contendo um único ciclo, tem também alguns íamos inseitados no ciclo n]m] vértice.

Clhanlamos esse vértice cte I'az'.7 (Zo ram.o. Um (luivei clo tipo .A«, com n > 0, tal

que todas as flechas estão orientadas no mesmo sentido é cltamaclo de glz uer / cear
equ.íoráePzta(7o. Portanto, un] ianio que é uln cluiver linear e(luiorientaclo, orientado
pala o ciclo, temi sua iaíz no poço do lama.

3.2 Algebras com cdd derivadamente shod
P

Em IBGSj, Bobillski, Cleiss e Skowroúski apresentaram um exemplo canónico cle

álgebia com categoria derivada discreta. (]ue não é cle ti])o Dynkin. Con) esse exemplo

e algtms resultados prévios, também cle IBGSI, l-nostiai)los quais são a.s álgebias com
cclcl cleiivadamente ecluivalentes a uma álgebta shoct. Lambia.lilás blue os ca.nlinhos
definidos na Seção 1.1 da forma p = c}. . crl, agora poi comocliclacle são decotados
P = ai ' ' ' cv,,

Exemplo 3.5. IBGSj A álgebla dada pelo seguinte quivei com relações (C?,/), é

o exemplo canónico de álgebias com categoria derivada cliscieta cine não é cle tipo
Dynkin.

l --:b-

( ,«):= =:( -lÍ'-L 0

''«-- \ / ««-,

n l =;=' ';..=::;;.n r + l

onde r, n.,m. C N, tais blue n > r > 1, 7n a: 0 e / é o ideal gelado pelos camillhos
Ctn-rCYn--r+l}... 9 Cln, CVn--l9 O:n-lCI'O
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Denotamos a álgebra AQ// poi A(r, n, m)

O seguinte tcoremajustifica por(lue o exemplo a.fitei-ioi é chamado cle canónico

Teorema 3.6. IBGSI Dada. uma álgebia A, as seguintes condições são equivalentes

i) A categoria Z)Ó(A) é discreta e não é de tipo Dynkin

ii) Zy(/'L) = Z,)'(A(,, lz, ?n)) pa:a alguma tripla (r, n, «.)

iii) A álgebra A é tilting-cotilting ecluivalente a /\(r,zz,in) para alguma tripla
l r, 7z , 17z ) .

Ai«da «''is, se Zy(/\(,, «, m)) = Z,)'(/\(«', n', ,n')) então(,, «, «.) =(,', «', m')

Observação 3.7. Seja. A uma álgebia com categoria derivada discreta. Conto con-
seqiiência clo teorema acima, ([acla uma outra á]gebra /V, então Z)Ó(A) = Z)Õ(JV) se
e somente se /\ e A' são tilting-cotilting equivalentes. Observamos também cine se
Z,)Ó(J\) é cliscteta e não é de tipo Dynkin, então A não é heieditáiia pot pedaços. Isso

segue clo fato cle que toda álgebia heieclitária poi pedaços é triangular IHKSll, lilás

'\(r, n, m) não é triangular, para nenhtmla tripla (r, n, in).

A prova clo Teorema 3.6 foi feita eni vários passos. Usamos esses passos pala a
prova clo nosso pióxilno resultado e, poi conveniência, apieseiitamo los nos pióxinaos

quatro lemas. Nos Lemas 3.9 e 3.10 fornecemos resultados um pouco mais específicos

cine os apiesentaclos na versão original em IBGSj.

Lema 3.8. IBGSI Seja /\ = AQ// uma álgebia gentle tal que Q contém um único

ciclo C'. Então A é tilting-cotilting ecluivalente a lmla álgebra gentle A' = AQ'//' tal
que Q' contém uin úí)ico ciclo C" e veriâca:

a) Tactos os ianlos externos cte C" são cluiveis lineares c(luioiientaclos, orientados

para C''

b) O ciclo C" obtém-se clo ciclo C' acl.escentanclo flechas nos stlings cle C
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c) As relações nulas são as relações nulas que já existiam erli C'

P-r'oz;a: E o resultado dos passos a), b), c) e d) cla Proposição 2.3 de IBGSj

Lema 3.9. Seja A :: #Q// uma álgebia gentle tal blue Q conténa um único ciclo C' e
um subcluivet pleno E da forma

+

bl

ao = bo

al (Zs-l

com os vértices c,a.,. . .,ao = bo,. ,bt,e no ciclo, o stiing w tal que s(to) = a. e

e(m) = bf não é uin caminho, s > 1,t ): ], e dois cluivers linda.ies equiorientados;

otientaclos pala o ciclo com raízes a. e bt, de coinpiilnento k > 0 e / a: 0, iespecti

vamente. Então A é tiltillg cotilting e(luivalente a uma álgebia gentle A' = AQ'//',
onde (Q', /') ó obtido de (Q, /) substituindo-se o subquivei E pelo seguinte (luivei
sem relações nulas

C > 31 --> +pz{ -»z--& 3/.j--e---'--ç yi -e--e

onde { é a soma clo número de f:lecllas do ramo cine termina em ó. e do número cle
flechas em m orientadas cle a. pala bt, e .j é a soma clo número de flechas do ramo
que termina en] a. e clo número cle flecllas em to oiientaclas cle bt pata a..

PI'...a: E o resultado clo passo e) cla Proposição 2.3 de IBGSI. E fácil vei-ificat as
obsel'\rações soba'e os núrllel'os { e .7

52



Lema 3.10. Seja A = Á;Q// uma álgebra gentle tal que Q contém um único ciclo C'
e um sul)(luivei pleno E da coima

+

a -- b --c= wo zoi

cona os vértices a, b, c = too, . . . , (/ - tol, eo, ./' no ciclo, o string zo tal que s(to) = c e

e(to) = c/ não é um caminho, / }: 2, e um (]uivei linear e(]uiolienta.clo, orientado ])a.ia o

ciclo com raiz eo, p > 0. E]itão ]\ é tilting-cotilting equivalente a uma álgebra. gentle

A' = kQ'//' onde(Q', /') é obtido de(Q, /) substituindo E pelo seguinte(luivel

cz --> b --> c --> ul +. -> 'ut+l --> ?;t -<.- 'ot--l -<- --- ul -- eo -- .f

Ollde Z > 1 é o número de flecllas en] zo oiientaclas de d para c, / Z ): l é o número

de flechas em w orientadas de c para d, e o ramo com iaíz eo é inseitado num string
clo ciclo.

Prouíz: E o resultado do pa.sso g) da Proposição 2.3 de IBGSI. E fácil veiifical as
observações sobre os números / e t.

Lenda 3.11. IBGSI Sqa. ]\ = ÉQ// uma á]ge])ia gent]e ta] (lue Q contém um único
ciclo C' = szi, onde s é um caminho oiientaclo iio sentido horário com exatanaente r

relações nulas sobrepostas e tl é um string com exala.mente z mechas orientadas tlo

sentido horário e exatamente y flechas orientadas no sentido antihorálio, e Q também

contém no máximo um gamo, sendo um (luivei linear e(luioiientado de comprimento
z OI.tentado para o ciclo 6', e as relações nulas de (Q, /) são as relações nulas de s.
Então A é tilting-cotilting equivalente a /\(r, r + 1 + z, g/ + z).

Prova: E o iesultaclo do passo h) da Proposição 2.3 de IBGSI

.Agora a.piesentanaos o ])rincipa] resultado desta seção.
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Teorema 3.12. Seja A uma álgebia com categoria derivada cliscl'eta. As seguintes
condições são ecluivalentes:

i) A álgebia A é clelivacla.mente ecluivalente a uma álgebia shod

ii) A álgebia ]\ é deiivaclamente equivalente a uma álgebia hereditária cle tipo
Dynkin ou a ]\(r, n, m) cona n > 3r e m a: 27'

/:'TODA: i):>ii) Do Teoielaaa 3.6, /\ é deiivacla.mente ecluivalente a uma álgebra heie

dita.lia de tipo Dynkin ou a /\(?', n,m) para a.lguma tripla (r, n,?l?.). Se /\ é cletivada

mente ecluivalente a uma álgebia heieditáiia cle tipo Dynkin, não temos nada pala
p-o"ar. Se Zy(/\) = D'(7\(,, n, in)), e asse:minclo cl«e existe u«:la álgeb:.a shocl 1? tal
blue D'(A) = Zy(B), vamos piovai que zz > 3r e m > 2r

Observamos blue B é sl-tod estrita. Se Z? não fosse shod estrita, isto é, se .B fosse
quase-inclinada, então A seria hereditária por pedaços. Mas isso contradiz a Ob
será.'ação 3.7

Então B = ÊQ// onde (Q, /) satisfaz as condições cla Proposição 3.3.

Ainda nazis, sendo B uma álgebia shocl está'ita, existe algum pal cle relações nulas
sobrepostas. Da condição b) cla Proposição 3.3, existem relações nulas em C'. Da
condição c) da Proposição 3.3, C' = pitolqiiui p w.q;:u. onde p{ e qf são, cada um

deles, ullla relação nula ou um caminho de comprimento três contelldo clttas relações

nulas sobrepostas, mi e u{ são strings, e todas as relações nulas en] C' são as cle p{ e
qi, l :Ç { :Ç n.

Segue do Lema 3.8 club .B é tilting cotilting e(luivalente a uma álgebia gelitle

Bi = hQi//i tal blue Q contém un] único ciclo C'i, todos os ramos são cluivers li-
neares equioiientaclos, orientados pai'a C'i , C'l é obtido de C' aciescentanclo-se flechas

nos stlings cle C, e todas as iclações nulas de (Qi,/i) são as relações nulas de G
Então C'i = Fito:qi'iuÍ .p«tol,q;it;;, sendo pi e qi as relações nulas ou caminhos

contendo duas relações nulas sobrepostas cle C', l Ç i< n. Observamos que os ramos

devem estar insertaclos nos pontos inteiinediários cte uma relação nula.

4./irmã.ção. A álgebra BI é tilting-cotilting ecluivalente a. uma álgebia. gcntle
BZ = h(22//2 tal cine Q2 contém um único ciclo C2 = slul s,tl, onde .s{ é uma
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relação nula no sentido horário e té{ é um string caIU, pelo menos, uma flecha no sen-

tido hoiálio e, pelo menos, duas flechas no sentido a.ntihoiáiio, l :Ç { Ç r, todos os
ia.mos são quiveis lineares ecluiorientados, orientados pala C2, e si, . . . , s, são todas
;s -el'ções n«l;s e:n (Q,, /,).
Aplica.neto o Lema 3.9, num primeiro passo são elinlinaclas as relações niilas cle cada

pat (pi,q{), l :Ç { < n, orientadas em sentidos opostos. Num segundo passo, são

elinainadas as restantes relações nulas consecutivas oiientaclas em sentidos o])oitos.

Restarão, então, r relações nulas no ciclo, todas cona a illesma orientação. Da condição

b) cla Proposição 3.3, temos 1 > 0. Podemos assumir (lue esta.s relações nulas estão

oiientaclas no sentido hoiálio. Clacla. uma. dela.s é unia. relação llula cle algum pai

(p , qí) tal que pi = crP y é un] caminho cona flua.s relações nulas sobrepostas e qi = (Sc

é uma relação nula. Logo, ao se aplicam o Lema 3.9 para. elínlinai as relações nulas
/3'y e (íc, substitttiinos o seguinte subquiver pleno de ((21, /i)

bt+l
+

b.

al

ao = bo

- Cts--l --ç-- a.s

' t P co --i--- dt '
+ ,L

CZ s+k Cp

com os vértices d, co, a;,...,ao = óo,..., b:,e no ciclo, s a: 1, t a: l,k a: 0,/ a: 0,P a: 0,
pelo quivel da foinla
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yi - . . . --- - ty\ --e

cp

com i a: l,.j ): 1. Portanto, aplicando sucessivamente o Leda. 3.9, obte11aos a álgebia
Zi2 :: k(l?2//2 colei as plopiecla(les etittllcia(las.

H./i7«mação. A álgebra B2 é equivalente por inclinação-coinclinação a unia álgebra
gentle B3 :: kQ3//3 tal Q3 contém um único ciclo C3 = su, onde s é um caminho
orientado no sentido hoiáiio cle comprimento r + l e com r relações nulas sobrepostas,

e tl é lm] stiing com, pelo menos, 27' l flechas no sentido horário e, pelo menos,
2r flechas no sentido antihoráiio, todos os la.mos são quiveis lineares ecluiolientaclos,

orientados pata (y3, e as relações nulas cle (Q3, /3) sã.o as cle s.

Pala se obter a álgebia B3, o Lema 3.10 deve sei aplicado r -- l vezes. vamos provar,
poi indução, que depois de aplicam /z vezes o Lema 3.10, 0 < h < 7' 1, obtelaaos uni

CICIO C'; :: SI,+it(l.+tS +2UA+2 ' ' ' SrZÇ onde sl.+: é llm caminho orientado no sentido

horário cle cotnpiimento /z + 2 e com b + l relações nulas sobte])osgas, zz.A+i é um
string com, pelo menos, 2/z + l flechas no sentido horário e, pelo menos, 2/z + 2 flecha.s

no sentido antihoiáiio, e para /z + 2 < i < r, s{ e uí são os definidos em C'z. Se h = 0,
isto é, antes de colneçai a aplicam o Lema 3.10, Cá é C'2 e o enunciado da indução é
verdadeiro. Suponhamos que o enunciado é veidadeiio para 0 :Ç A 1 < r 2. Então

(7Í.i - sl,ul,sh+iuh+t ' ' s,u, e C'Í.i tem o seguinte sub(luivcr pleno

« :-iz, { ' - ..,. tol '''to/-l

onde a/3 é a última das Ã telações nulas sobrepostas cle sh, o subcluiver entre c e d

é uh e ,y(i:: sh+l. .\plicanclo o Lema 3.10, o últil-no subc]uivei é substituiclo ])elo
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seguinte

ct -- b -- c -- ul -- ---> '0t+l ---> 'Ut <-- 'Dt--l --é'-- -«*-.Lf

B

onde t > 2/z e / -- t > 2/z 1. Se existe um ramo comi iaíz e, esse gamo é insertaclo

dentro do ciclo. Logo, obtemos CÂ = sl,+itll+ls/ +2tlh+z s«té,, onde sh+. temi h + l
relações nulas sobrepostas. As flechas no sentido horário cle ?&À+. são obtidas das
/ t flechas de tzl, (f, e das flechas de téh+i. As flechas no sentido antihorálio de

til.+i são obtidas das Z flechas cle ul,, e clãs cle tlh+i. Então tl.+: tem, pelo menos,
(2/z 1) +2 = 2A + l flechas no selltido horário e 2h +2 flecha.s no sentido antihoiáiio.

Portanto, após a])licai o Lema 3.10 r l vezes, obtemos (J;.i = C'3 " su com as
condições pioculaclas

Finalmente, do Lema 3.11, a álgebla, B3 é equivalente poi inclinaçãncoinclinação a
A(r,n,?n),comn>r+1+(2r 1)=3rem>27'

ii)::>i) .As álgebias llereditátias são shocl, portanto somente temos (lue pioval que se
}z a: 3r e ?n a: 2v então /l(r,n,llz) é equivalente pol inclinação coinclinação a unia
álgebra shocl.

Seja. Zi = ÃQ// uma álgebra gentle tal cine (Q,/) consiste cle um único ciclo
C' = piqít p,q;itt it; onde pí é uni caminho cle comprimento três contendo duas

relações nulas sobrepostas e qf é uma relação nula, 1 < i Ç r, u é um caminho (te

complemento m 2r e u é um caminho cle conapriniento lz 3r, e as relações nulas

cle (Q, /) são as cle p{ e qi. Cllaraniente B é uma álgebla shod estrita. com categoria
deiivacla discreta club não é de tipo Dynkin
Aplicando os diferentes passos como acima, obtemos que B é e(luivalente por in-
cli«ação-coinclinação a A(r, n, ?n).

Observamos que cla demonstração do teolenia anterior segue cine se /\ é uma

álgebia com categoria cleiivacla discreta, então /\ é clerivadamente eclltivalente a uma

álgebra shocl estrita se e somente se 71 é derivaclamente e(luivalente a ]X(r, n, m) cona
lz > 3r e nz 2: 2r
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Exemplo 3.13. a) A álgebia A = ÂQ// clo Exelllplo 2.13 c) é shod estrita com
categoria cleiivacla discreta (]ue não é de tipo Dynkin. De fato, ]\ é derivada
mente equivalente a /\(1,3,2).

b) Seja (Q, /) o seguinte quiver com relações

0

Então a álgebra /\ = hQ// é derivaclatnente ecluivalente a /\(1, 2, 1), portanto
não é clerivaclaniente equivalente a unia á.lgebra shocl.
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Capítulo 4

Indecomponíveis em categorias
derivadas

As categorias cleiivaclas clãs álgebras quase-inclinada.s roíam classificadas pol Hap-
pel, utilizando a teoria de inclinação IHll. Neste mesmo antigo Happel mencioi)a (lue

unia. ouvia. apioxinlação possível ao pioblenaa cle tal classificaçã.o sei ia através da ca-

iacteiização homológica das álgebias quase-inclinadas. Neste capítulo, apresentamos

iesultaclos sobre complexos inclecomponíveis en] categoi ias derivadas cle álgebias, uti-

lizando pioptiedacles hoinológicas. Achamos relações enfie as dimensões homológicas
de uma álgebia e unia aplicação / definida sobre os complexos indecomponíveis na
categoria (teiivacla da. álgebra, onde / naede, cle certa forma, o comprimento dos com-

plexos. Determinamos subcategoria.s plenas da categoria deiivacla cle uma álgebra,
sen(to tais subcategoiias categorias derivadas de álgebias cluase-inclina.clãs. No caso
particular em que a álgebia é shod (ramos uma descrição dos complexos que não estão
nas subcategoiias antes mencionadas.
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4.1 A aplicação Z

Para toda álgebia. A, e pala todo complexo inclecoinponÍvel X* em C'omÓ(J\), clefini-

-nos /(X*)(X*)::: 0 pa:- t'.lo í C Z,e /(X*) -X*) - .(X*)+ l c-se
contiáiio, onde

,(X") maxÍ{ C Z l H;(X''') # 0}
.(X*) = --inli C Z l #;(X*) # 0}.

Observação 4.1. 1) Por definição, a aplicação / é invariante poi quase-isoinorfismos,

e po'tanto tantbém é invariante por isomolfislnos em l)Ó(A) (vei Seção 1.2).

2) Seja X* um complexo indecolnponível em D'(A). Então /(X'') = rz se e somente

se X* é iso:no-fo e:n O'(A) (a menos de t:-sl«ção) « «-«. co«.pleno cla fo-n.a

0-lyi -} .. -+y"-+0. com H:(y*):/0 paiaj- l,n. lstosegueda
observação feita no Exemplo 1.4.

No caso paiticulai em que n = 1, /(X*) = 1 se e somente se X* é isonlorfo a
um complexo concentrado JU/IÍI, í C Z.

Lembramos (lue os caminhos definidos na Seção 1.1 da forma p = cl. ' ' cvi, a
partir cla Seçã.o 1.5 pot comocliclacle são clenotados p = cri av,,

Exe[iiplo 4.2. Sela ]\ :: #Q// a álgebia dada pelo seguinte quivei com relações
(Q, /):

'x .X;............ z''

onde / =< a/3, aa >. Então A é uma álgebla gentle tal (lue dela = oo. Dado n > 1,

o string generalizado s = wito2 - w,,-i, onde mi:: cl se { é ímpar e wí = P se { é

par, determina o comi)mexo indecomponível de piojetivos /)+ em Z,)b(A)

e' .0 --P= -e2=-...-&-Pi -:L-P2

onde P= = Pi se n é ímpar' e Pr :: P2 se n é ])ar (vel' definição cle conaplexo stl'ing

na Seção 1.5). Cromo .fa e /B não são monomoi'fis]-nos nen] epimoi'flstnos, é claro que
/(e)

0
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A seguia lembramos a seguinte caracterização das álgebras hereditárias, enun-
ciada no Teorema 1.6 e provada em IHI. Uma álgebra. A é hereditária se e somente

se todo complexo indecomponível em Z)Ó(A) é isomoifo a. um complexo concentl.ado.

Da. Observação 4.1 acima., temos a seguinte caracterização clãs álgebias hereditárias.

Teorenaa 4.3. Unha álgebra ]\ é hereditária se e sol-nente se todo complexo incleconl

po:'í«l não nulo X* e-] Zy(/\) satisfaz /(X*) = 1.

Tendo em naente o Teorema 1.6 e o último teorctna, podemos nos peigtmtai se

dada uma álgebia ]\ qualquer, é possível caracterizar os complexos inclecomponíveis

em Z)Õ(/\), nã.o isomolfos a con]plexos concentrados, en] teimou da. aplicação /. Dado

um complexo X" inclecoinponível em DÓ(A) cla forma

x*- 0 (4.] )

é clamo que /(X'') = lz se e somente se l<ei.f: # 0 e poker./"': # 0. Mas, no caso
paiticulat' em (lue H'(X*) = 0 pala tacto {, { :# 1, { / n, obtemos uma informação
nazis específica, apresentada no seguinte resultado.

Proposição 4.4. Seja. ]\ lmaa álgebia. e X* um complexo incleconlponível eln Z)Ó(A)

da forma (4.1), tal cine H{(X*) = 0 pala todo i, i :# 1, { # n. Então as seguintes
condições são e(luivalentes:

i) /(x*)

ü) di(Ker.f:) > n l e dp(Cokei/" :) > n -- l

iii) l<er/: / 0 e Cokel./"': # 0

Prova: Piovemos clue i) implica ii). Como #i(X*) = 0 pala todo i, i / 1, i :/ n,
temos a seguinte secliiência exala longa c:

0 --- 1<ei/i -L- Xi --L-.
l fll -- l

-L---- X- --!L-- Clokei/"' l ---- 0
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otlcle [ e n- são, respectivamente, a inclusão e a piojeção canónicas.

Então c é uin elemento de Ext"(poker/"': , l<.er./i). Suponhamos que

clp(Coke:./"':) $ « 1 ou cli(Ke-./':) .$ ,, 1

Então c é nulo en] Ext"(Coker/" ' , l<ei./'), e portanto tentos uni cliagtaina comuta-
tivo cla seguinte forma em moda (vei em IMI, Capítulo 111, a definição clo elemento
nulo (te Ext"(C', A) e a Proposição 5.2):

C x--

. .l.f:

0 ; 1<ei/i --! x"

xr

-L-. Cokei./"' l

-g!-Cokei/" l -

-glL--XJ. -:g&.. . . . .f; -gL-Cok.:'./'"': - ->o

0 -- Ke l.f' -L-- l<et./'i --L-. . . . ---g-» Coket/"'i er./"':

onde as linha.s horizontais são sequências exatas longas. Do diagrama anterior obte
mos o seguinte diagia.ma conlutativo ein moda:

11 o
0 e:. /i gh

n

o ;xf

/ " -- :

n -- ]
gi

x:

X

0

0l

1 . J
.0

T . T
0 --- 1<ei./'i -

... J
--g=------. x: - 0
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onde não é difícil vel que os naorfismos verticais definem quase-isomorfismos ente'e

complexos. Logo, os complexos

X* e 0 ---- Ker./' - --l!- Cloker./«-i

são isomorfos ein Z)Õ(A), sendo o último clecomponível, o (lue contradiz a hipótese cle

X* sel inclecomponível. Segue então que clp(Cokei./" ' ) > n l e cli(l<er./'l) > n -- l.
E clamo cine ii) implica iii)

Co«.o #"(X") = Coker./'"'' :/ 0 e H'(X'') = i<.:'.f: # 0, e«tão /(X*) = n. Po:ta-,to
iii) in,pli" ').

Corolário 4.5. Sejan] /\ uma álgebia e Z* - . . . 0 --> X -$ y --> 0

indecoinponível em Z)b(A). Então são equivalentes:
un] complexo

i) /(.Z") = 2

ii) di l<ei'./' > 1 e dp Cloker./' > l

iii) KeiJ' # 0 e Cokel./' / 0

Unia segunda cluestão motivada pelo Teorema 4.3 é se existe alguma relação,
em geral, entre a dimensão global de uma álgebia e a coliespondente aplicação /.
Damos uma. resposta nos pr(5ximos dois iesultaclos. Lembramos que, dada uma
álgebla A, a dimerzsão ./i72Íf&Záca dinifin/\ é definida. colmo o supienio clo conjunto
{dpil/ l Jk/ C movIA e dpJ4/ < (x)}. E uma cluestão em aberto, conhecida como a
segunda conjectilra da dimensão finitística, se dimana é sempre finita.

Teorema 4.6. Seja A uma álgebra. Se existe n C N tal cine todo complexo indecom
ponível X* em Z.)'(A) verifica /(X*) < n, então dimflnA :Ç n.

Prol;a: Dado X c incl7\ tal que ctpX < oo, consiclelemos a resolução projetiva
mininl al de ..Y

-- p. :C!--. R:. -:Q--.x ---o
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Suponha.mos 7n > n. Então, da resolução piojetiva minimal cle X, obtemos o seguinte

co«[plexo P* en] D'(A):

/1P 0 -- Pn --L- Pn.. !=:L

onde pala todo i = 0, . . . , n, F'-' ::: /)..

Podemos esclevel P* = ;©X; em Z)ó(A), com X.; complexo indeconiponível pata

todo í. Portanto, para tacto .j C Z, Hj(P*) = .© Hj(X;), e temos que
Z

-'''',- { ;«« ::!:;, ..
Como X é um módulo indecomponível, existe s, 1 < s < t, tal cine #o(XJ) = X e

#'(X;) = 0 se i # '. P': s'- H'(X:) = -,V, H;(X:) = 0 se i# 0, --n, e /(X;) :Ç n,

te"los cl«e H '(-XJ) = 0. Po-tanto X; = Xl01 ein D'(A). Po- o«tio tacto, com t-m
raciocínio análogo ao anterior, temos que a) X; = 1<ery l7zl e]n Z,)'(]\)

Logo, o conaplexo P* é isomorfo ao seguinte coi]-t])mexo X* en] Z)Ó(A):

& S

x*- 0 -- ]<er.fn ---. 0 -- -o-x-o
onde X' = X e X-" = 1<cr/n.

O complexo X* é isomorfo, en] DÓ(A), ao seguinte complexo Q* cle módulos proje-
tivos, obtido cla soda clireta da resolução piojetiva minimal de X, e da resolução
pi'ojetiva minimal de l<er./n transladada n vezes:

Q 0 H /%,, a Pn.G)/%,..i '} --} 8.+lq)Pn -+ P..i --} a Pi -+ Po -+ 0

Sendo os complexos de projetivos P* e (2* isomorfos en] Z)Ó(/\), então são complexos

homotopicamente ecluivalentes. Portanto existem morfismos de complexos Q* + P*
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e P* -4 (2* tais que /io -- /Q'. Isto é, temos o seguinte cliaglama

0 --Pm-ÇIUPm©Pm-.--

l «:,'' l
o ; o ,' : o

. J.,.« . . ..: .

--» Pn...: © Pn 111Uy. a... {=:!--

}. ;-;d...b::
1 1

Denotamos por /}f, d C Z, os nlorfismos de lloniotopia. Então temos que A«. ( r-) =

o blue implica cine o moi'fisnlo ./m é uma seção. Colllo a resolução projetiva cle
minimal, tenros blue /' - := 0. Da mesma forma, piovanaos cine /%,:-i = P,--2 "

Pn+l = 0. Logo, temos (lue clpX < n, e poi'tanto climfinA :Ç n.

Corolário 4.7. Seja A unia álgebla tal que dela < oo. Se existe ?z C N tal blue tacto
complexo indecomponível X* en] Db(A) verifica /(X*) < n, então dgl/\ < n.

Prova: Se clglA < oo, então dgIA = dinlfinA. Portanto o tesultaclo segue clo teorema
anterior.

No caso em (lue clgl/\ = 1 vale a recíproca clo último coioláiio (vei Teoienaas

1.6 e 4.3). h/{as, em geral, a recíproca não é veldacleira, como vemos no próximo
exemplo.

Exenaplo 4.8
(Q, /)

a) Seja A = ÃQ// a álgebra dada pelo seguinte cluivei com relações

onde / =< aP >. A álgebta /\ é gentle, não shocl e (tgl/\ = 2. Podemos
construir stiings genelalizaclos cle fotnla a ol)tei complexos inclecomponíveis

X*, cona /(-Y*) > n pala (lualcluer 7z C N. Poi exen-Lplo, pala. cada lz > 0, o
stting genetalizaclo s = cr(N'y':a)" cleteinlina. o cona])lixo inclecomponível /)*

l 3y
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tal (lue
&

0

se { = 0

se { :: --l

se { = --2, . . . , « (s. « > 1)

se j

caso contrário

e-

com diferenciais

d-: o, .h ), : f :l.««»«,
0

0

0

.Ü

/0 l pal:'Í' 3,...,--n(selz>1)
0

ó;(«+o 1 ( ;. « > i) . a;'
1 . . 1 \ U ./ó

0 0 ./ \ ' 'p

Os diferenciais restantes são nulos. Cromo (/;i e d;("+i) não sào dono

nem epimoifismos, temos (lue /(/T) = n + 2.

se n

b) Clonsicleremos novamente a álgebra A = Á;Q// clo Exemplo 2.13 c) dada pelo
seguinte quiver com relações (Q, /):

A álgebia A é shod estrita, portanto dglA = 3. Como A também é gentle:
podemos construir, como no caso anterior, strings generalizados cle foilna a ob-

ter complexos inclecomponíveis X*, com /(X'") > n pala qualquer n C N. Por

exemplo, o stiing generalizado o:ê'yc-iJ icv/3 determina. uin complexo inclecom-
ponível X" em Zy(7\), cona /(X*) = 4.
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No caso particular clãs álgebtas gentle obtemos alguns resultados mais es.
pecíficos, lelacionanclo as álgebras (quase-inclinadas gentle e a aplicação /.

Teorema 4.9. Seja A = kQ// uma álgebra. gentle. Então A é cluase-inclinada se e
somente se todo col-rlplexo indecomponível X* em Z,)Ó(A) verifica /(X*) < 2.

F'roda: Pela caracterização das álgebtas cluase-inclinadas string, feita em IHLll e
apresentada no Capítulo 2, temos que a álgebra. /\ é cluase-inclinada se e somente se

não «istenl :elações n--las consec«uvas em (Q, /).
Piimeiio suponhamos que i\ não é quase inclinada. Então existe algum pai de
relações nulas consecutivas en] (Q, /). Poi sei /\ gentle, se existela) relações nulas

sobrepostas eni (Q, /), então existe um can)indo cvia2cr3, onde a{ é unia flecha, pala
i :: 1,2, 3, e ta,is que criam C / e a2a3 C /. Como foi mostiaclo na Seção 1.5, o string
generalizado cvia2 determina o complexo indecompollível

x*- 0 --> PeG.:) 3 Ps(..J -q Ps(..) --> 0

en] Z)b(A), onde ./i e .& são os moifisinos induzidos poi ai e a2, respectivamente

jvei Seção 1.5). Como ./i não é epimoifisnio e .Ü não é monomoifisl-no, chegamos

a /(X*) = 3. Suponha.mos apoia que existam relações nulas consecutivas não sobre-

postas eln (Q, /). Então, existe uin passeio iecluzido cv#s(í'y em (Q, /), onde cl,#,ã
e 'y são flechas tais blue aP C /, (í'y C /, e /3s(5 é um string. Novamente, o string

generalizado a/3sá cletetmina uni complexo indecomponível X* em Z,)Ó(/\) cla fora-na

x*- 0- - e© Pe(8) ©P '"----Ps(a) --''0

Olade / é o morfisnio induzido pelo string /3só. Temos que /a não é epimorfismo e
./Irem não é monomorfismo, portanto /(X*) = 3.
Apoia assumimos (lue A é uma álgebia cluase-inclinada. Sqa X* um complexo

indecomponivel em D'(]\). Então X* é isomorfo (a menos de translação) a um

conaplexo string /=' ou a um complexo ballcl /,,Ó(vei Teorema 1.20). Suponhamos (lue

o stling genelalizaclo s (e as permutações cíclicas, no caso cle ser band generalizado),
cla forma mi . . to., não contêm relações nulas nem inversos cle relações nulas. Então,
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da construção de complexos indecomponíveis a partir de string ou band generalizados

(vei Seção 1.5), temos que X* é isomoifo, em D'(A), a um complexo de projetivos da

folnla .0 --} Pt -} & -+ 0 . . . Portanto /(X*) < 2. Suponllamos apoia que s (ou

uma pernautação cíclica, no caso cle band generalizado) contém relações nulas. Como

nâ.o existem relações nulas consecutivas, o stling generalizado s pode sei escrito cla
seguinte coima:

Stai#iS2/32 IC.r2 S3a3/33 ' ' ' S2n/j;=a;JS2n+t,

Ollcle lz a: 1, sicri, /3isi+i, s{/3i", e cvi:si+t são stiings, e cti, /7i são flechas tais blue
nl/3i C / pata todo i, 1 < i < 2?l.. Os strings si pocleni sei triviais, pala tonto i. Dos

caminhos a-i/3{, unicamente o-i/3i e a2.P2. podem sel triviais. Então, cla construção

clo complexo stiing, ou band (ver Seção 1.5), temos blue X'' é isonlolfo a um complexo
de piojetivos cla coima . . . 0 --> Pi -$ /, -i5 Ps '+ 0 . . vamos vei que o diferencial

dt é nionomorfismo. E fácil vei que os somandos indecomponíveis Pi,.f, cle Pi, são da
fot'ina Pu, onde u é Lm] poço do string generalizado s. Então o diferencial di é soma
dilema de moifismos cle alguma das seguintes duas fornaas:

1) Pu -:!!:- Ps(P) © Ps(q) , onde u é un] poço clo string genes'alizaclo, p e q são ca-
lilinhos tais blue p = tui e q-: = wí+i para. algum i, e e(p) = e(q) = u. Não é
difícil ve- blue (/') é n.ono--«orfismo.

/P

2) Pu -:k'- Ps(P) , onde t' é um poço do string generalizado, t; = s(zul) ou u = e(to.),

e p é um caminllo tal (lue p'l = wl ou p :: to.,. Suponhamos que p'i = wi (o
outro caso é análogo). Então necessariamente a. = /?. = 0 (caso contrário, Po
não seria somando cle P] ). Se /p hão fot monomorfismo, então tem que existir

um caminho não nulo q, tal cine pq C /. Mas então, o passeio deduzido q is tem
duas relações nulas consecutivas, contraclizenclo o fato cle /\ ser quase-inclinada

Portanto /(X*) « 2. H

A parir clo Exemplo 4.8 b), observamos que não existem iesultaclos similares

aos clo Teorema. 4.9 pa.ia as álgebias shocl gentle. Isto é, existem álgeblas shod gentle
tais blue a coitesponclente aplica.ção / não está limitada.
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4.2 ,C-complexos e 7Z-complexos

Nesta seção obtemos iesultaclos sobre a categoria Z,)ó(/\), pala uma álgebla A, envol-

vendo complexos com módulos em addC ou acld7Z (vei Seção 1.4.3 pala a definição
cle ,C e /{ l

Num contexto mais geral, seja. C uma subcategoria ])leda qualquer de inda e

consiclelen-Los complexos com módulos em aclclC. Observamos, no exemplo a seguia
que em geral a pioprieclade cle uni complexo X* tei X{ C aclclC para todo { não é
fechada pala isomoifisnios eni D'(A).

Exemplo 4.10. Seja A = kQ// a álgebla clacta pelo seguinte (luiver com relações

(Q /)

2

4 1

Ente.o, o (luivei de Auslanclei-Reitell i A cle nlodJ\ é o seguinte

3

& s; /2

& l4= S*

oncl' X y sig-iac. q«e ,-(y) = X e ,':(X) =y
Seja C = C. Os módulos indecomponíveis de ,C são os piedecessoies cle P4. O

complexo - - .0 -+ Ss ----> P4 ''} 0 , onde & é a inclusão natural, é um complexo

inclecomponível ein Z)Ó(A), tal que Sa e Pa estão em r- Este complexo é isomorfo,

e:n Zy(/'L), ao complexo concentrado ;ÍSÕlil = /2lil, mas /2 gl C-

A ol)servação antes ioi motivou-nos a intioduzii a. seguinte clefiniçào
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Definição 4.11. Dizemos que um complexo y'' eni DÕ(A) é um C-como/ezo, se é
isonlolfo a um cora\])lera .X'* tal (lue X{ C acldC pala todo {.

Pi'oposição 4.12. Sejam A uma álgebia e C uma subcategolia plena cle ínctA fechada

para pieclecessores e tal c]ue dpiU/ < oo para todo módulo ]14 C C. Então um complexo
X* en] Z)Ó(A) é um C col-nplexo se e somente se X* é isomolfo a um complexo de
módulos piojetivos p'': tal blue P{ C aclclC para todo {.

Prova: Se X'': é uni C complexo, temos que X" = y* em Z)Ó(A), onde y{ C ad(tC
para todo i. Poi ouvi'o lado, como dpJ\4 < oo para todo ik/ C C e C é fechada pai'a
pieclecessotes, podemos aplica.t a Proposição 1 .5, e o comentário feito postelioinlente,
cte forma a obter un] isotnolfismo

y" = . . . --} 0 --> Pn -!b -+ PI -!b a:. --> o (4.2)

onde os A-módulos .í3 são piojetivos e cada piojetivo Pi é pieclecessor de algum yj

Cromo ácida é unia subcategolia cte moda fechada pala pteclecessores, ten)os cine
/% C ácida pala todo i

A iecíptoca é obvio

Na ])róxima proposição cleterlliinamos quais dos complexos indeconlponíveis
X*, com /(X") = 1, são C-complexos, onde C é uma subcategoiia de inda fechada
pai'a preclccessotes e dgl7\ < oo

Proposição 4.13. Sejam A uma álgebia tal cine agIA < oo e C uma subcategoria
plena de inda fechada para predecessores. Se X" é um complexo inclecomponível em

Z)Ó(A), isornorfo a uin complexo concentrado WI.jl, então X* é um C-complexo se e
somente se a. cobertura piojetiva de A/ está em addC.

Prol;a: Por sel X* uin complexo isomorfo a um complexo concentrado JU/l.jl, para

algum j C Z, e colllo clgl/\ < oo, temos (lue X* é isomorfo ao complexo p'' (podemos
s"P':' .j - 0),

o -+ p " 1:3 --> P : !--: P' - 4 0
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obtido da ieso]ução plojetiva minimal de iy/

o .+ P " !:; --> p-: != P' !-.> M

Suponha.mos (lue X* seja ul-n C-complexo. Então, cla Proposição 4.12, temos que
X* = Q*', onde (2{ é um /\-módulo plojetivo, Q{ C ácida, para todo i. Polia.nto
P* Q* em DÕ(A), e também ein Jt'Ó(A). Logo p': e Q* são homotopicatnente

equivalentes. Sejam P* -a. Q'- e C2* -g-> P* hol-notopismos invei'sos, e sejam (/zi){CZ
os molfisnlos cle homotopia cle p*a* -.., /p* . Se existir algum somando indecomponível

X (te PO tal cine X gl C, então ao x = 0, por sei C fecllado pala predecessores. Então
(poa' /po)lx = /p. x ' (Z /z'l.v. Mas, como P* foi obtido cte unia t'esolução
projetiva tninimal, segue que X = 0. Logo, a cobertura plojetiva Po cle À/ está em
adclC.

Reciprocamente, se a cobertura piojetiva de .íü está em addC, então Pi C adclC para
todo à. Como X* é isomorfo ao col-nplexo P* (devidamente tianslaclaclo), temos blue
X* é um C-coi-nplexo. H

Dada. uma álgebia A, seja p'c a subcategoiia plena cle naodJ\ cleterminacla
pelos módulos plojetivos em add,C. Lembremos blue na Seção 1.2 foi definida uma

equivalência de categorias tlianguladas A''Ó(p'A) 5 Z)Ó(A).

Teoiellla 4.14. A ecluivalência cle categorias trianguladas /t'''Ó(7'A) 5 DÓ(A) induz

uma equivalência entre a subcategoiia triangulada /{ 'Z'('Pc) e a subcategoiia plena
cle DÓ(A) cleternainada pelos C-complexos.

Prova: Dado um complexo inclecomponível P* ern /T 'Ó(7'Z), é fácil ver que F'(p'") é
um ,C-complexo. Reciprocamente, dado X''' um C-complexo em Z)Ó(A), pela Pro-

posição 4.12, X* é isomoifo a um complexo de módulos projetivos P* tal que
P' C a.ddC para todo í. Portanto P* C Ã' ,z'(Pí:). De fato, P* C Ã'Õ(p'z:) e
F'(P*)

Com a noção de C-complexo podemos api'esentai uma nova caracterização das
álgebias quase inclinadas.
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Corolái'io 4.15. Seja A uma álgebra. Então as seguintes ploprieclades são equiva-
lentes:

i) A álgebra A é quase-inclinada

ii) Todo complexo em DÕ(A) é um ,C-complexo

Prol;cz: Se /\ é uma álgebra (luase-inclinada, então p'A = p'c. Portanto, do Teo-
rema. 4.14 temos crie a subcategoiia plena cle Z)z'(A) deteiminacla pelos C-complexos,

F'(-K'''(p'c)) - F'(Ã''''(PA)), é Zy(/\). Recip:ocame-:te, se todo complexo e-n Z,)'(A)
é un] C connplexo, eln particular pala. todo A-módulo piojetivo inclecomponível r', o
complexo concentrado Pl01 é um C-complexo. Então, da Proposição 4.13, temos blue
P C C. Logo, A é unia álgebia quase inclinada. H

Em IACVI e ISI é definida, pala uma álgebia qualquer, uma subcategoria plena
cla álgebia, que resulta útil pata estudar a subcategoiia C.

Definição 4.16. IACiTI,ISI Seja /\ lmla. álgel)ra, e seja P a soma diieta elos módulos
cle um conjunto completo de leptesentantes cle classes cle isoiiaoifismos de módulos

indecomponíveis em Pc. A álgebia .B = EndP é cha.macia de szl!)07'Ze esq?zerdo de A.

Em IACiTI e ISI são feitas as seguintes observações. Todo módulo ein CA tem

unia estrutura canónica cle B-m(5dulo, isto é, ,CA Ç indo. À/leis ainda, ,CA Ç CB
e os A-módulos piojetivos en] CA coincidem com os B-m(5dulos projetivos indecom

puníveis. Também prova'se (]ue a álgebla B é piocluto direto de álgcbias quase-
inclinadas indecomponíveis. Com estes insultados, obtemos o seguinte teorema, que

nos permite identiflcai os ,CA-complexos com complexos sobre uma álgebra quase-
inclinada.

Teorenaa 4.17. Seja A uma álgebla e B o suporte esqucrclo de A. Então a subca-
tegoiia. tiiangulada plena de DÓ(A) deteiminacla pelos cA complexos é a categoria
triang«lacla Zy(B).
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Pi'oua: Do Teorema 4.14 temos que a subcategoria triangulada plena de Z)b(A) deter

minada pelos rA-complexos é F'(/r 'Ó(p'c.)). Mas PB = Pc., portanto
r'(Ã''''(P'..)) - r'(Ã' ''('Pa))

Cloi'olário 4.18. Seja /\ uma álgebra gentle. Se X* é um Z-complexo inclecoin

punível, então /(X*) < 2.

P-roda: Seja Z? o suporte esclueido de A. Vimos acima. que a álgebra .B é cluase-

inclinacta. Colado B é uma subcategoiia plena de A, temos que B é gentle. Então,
pelo Teoieina 4.9, todo complexo indecomponível y* em Z)Ó(B) verifica /(y*) < 2.
Se X'" é un] C complexo indeconlponível, clo Teorema. 4.17 temos que X* é um com-
plexo inclecomponível em D'(B). Portanto /(X*) < 2. H

Obvianaente, obtemos lesultaclos duais aos a.nterioles se consideramos uma

sttbcategoiia plena .Z) cle inda fechada pala sucessores. Vatnos enunciar a seguir tais
duais cleixanclo as demonstrações pala o leitor.

Proposição 4.19. Seja A uma. álgebia e seja .D uma. subcategoiia plena cle incIA
fechada. pala sucessor'es e tal que diA/ < oo pa.i'a. todo módulo /l/ C 'Z). Então

lu-n complexo X* em Z)Ó(A) é um Z)-complexo se e somente se X* é isomorfo a um

conaplexo cle módulos injetivos /* tal que /i C add.Z) pala todo i.

Proposição 4.20. Sejam A uma álgebia tal que dgl/\ < oo e .D uma subcategoiia
de incha fechada pata sucessores. Se X* é um complexo indecomponível em DÓ(A),

isomotfo a um complexo concentra(to /U/IJI, então .X* é um Z)-complexo se e somente
se a envolvente injetiva de ik/ está em addZ)

Denotamos poi Zz a subcategoiia plena de moda determinada pelos módulos
injetivos em addR.

Teoreiiia 4.21. A equivalência cle categorias tliangulaclas A'+,Ó(zA) 3 Z)Ó(A) induz
uma ecluivalência entre a subcategoria triangulada /T+,Ó(Zz) e a subca.tegoiia plena

de Z)Õ(/\) cleterllaillacla pelos 7?-complexos.
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Cloi'olário 4.22. Seja A unia álgebia. Então as seguintes ptoprieclades são equiva-
lentes:

i) A álgebia /\ é quase-inclinada

ii) Todo complexo em Z,)Ó(A) é um 7Z-complexo

Dada tuna álgebia A, clualiza.nulo a Definição 4.16 obtenaos o conceito cle sü
porte d reáZo de A.

Teoretna 4.23. Seja \ uma álgebra e C' o suporte direito cle A. Então a subca-
tegoria tiiangulacla plena cle DÓ(A) deteiillinacla pelos 7?A-complexos é a categoria
triangulacla Zy(C').

Corolário 4.24. Seja A uma álgebra gentle. Se X* é um 7?-complel:o indecom
ponível, então /(X*) < 2.

Agreganclo as e(luivalências dos Corolários 4.15 e 4.22, temos a seguinte ca
iactetização clãs álgebt'a.s (luase-inclinadas.

Teor'enfia 4.25. Seja /\ uma álgebia. Então as seguintes propriedades são ecluivalen
tes

i) A álgebra A é quase-inclinada

ii) Todo complexo em Z)Ó(A) é um C-complexo

iii) Todo complexo eni DÓ(A) é um 7Z-complexo

Resultaria interessante saber quais são as álgeblas A (lue verificam a propri-

edade cle que todo complexo indecomponível el-n DÓ(A) é um ,C-complexo ou un]

7Z-complexo. Dessa forma teríamos uma boa descrição de todos os complexos inde-
conlponíveis da categoria DÓ(A). Obviamente as álgeblas quase-inclinadas verificam

essa. prol)tieclade. Mas, eJn geral as álgebras shocl não a verificam, colmo vemos no
seguinte exemplo.
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Exemplo 4.26. Seja A a álgebra do Exemplo 4.8 b). O complexo

x*- 0 -} /s -$ Pt -+ 0

com / # 0, é inclecomponível em D'(A), e tal cl«e /(X*) = 2. Como P. g C e
/s g 7Z, é fácil vei cine o complexo X* não pode sel isomorfo a um complexo cle
nlóctulos projetivos em acldZ:, nem isoinoifo a una complexo de módulos injetivos em

add7?1. Portanto, clãs Proposições 4.12 e 4.19 temos (lue X''' não é Z:-complexo nem
7?1-complexo.

4.3 ,c n R-complexos

Clonsideremos agora a subcategoiia plena C = ,C í] R cle inda e os C í1 7Z-complexos.

Ainda que o conjunto cle ,c n 7z-complexos seja fetais restrito que o conjunto de
C-complexos ou 7Z-complexos, existem r í) 7?-complexos inclecomponíveis não iso-
moifos a. complexos concentlaclos, como vemos no seguinte exemplo.

Exemplo 4.27. Seja A a álgebia clo Exemplo 4.10. O subconjunto 7Z cle inda consiste
dos sucessores cle /i. O complexo 0 --> /i --=b. Pa '+ 0 . . onde / é o moifismo não

nulo que se fatota através de S3, é cle fato, um ,c n 7:1-complexo inclecomponível em

Z.)'(A), não isomolfo a um complexo concentiaclo.

Da Proposição 4.13 e seu dual, obtemos a. seguinte caracterização dos
r n IZ complexos concentrados pala álgebras com dimensão global finita.

Proposição 4.28. Seja A uma álgebra tal que dglA < oo. Se X''' é um complexo
indecomponível em DÓ(A), isomorfo a lun complexo concentrado WI.jl, então X* é
um C í) 7?1-co]nplexo se e somente se a cobertura piojetiva de ]ü4 está en] addr e a
envolvente injetiva cle /44 está en] add7Z.

Podemos tei alguma informação sobre trio.ngulos cle Auslandei Reiten em
Z)Ó(A) utilizarlclo o seguinte tesultaclo enunciado pol Happel.
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Proposição 4.29. IHI Seja A uma álgebra. Dada uma seqiiência de Auslander-Reiten

0 --> X -b y -.; Z -+ 0 em moela, e claclo zu c Homo'(A)(Z,Xjll) = Extl(Z,À') o
elemento coiresponclente, as seguintes condições são equivalentes:

i) O triângulo X --} y $ Z -% Xjll é ]m] triângulo de Auslander-Reiten

ii) clip < 1 e clpZ < l

Observamos blue, em paiticulai, se Z C ,C e X C 7Z, então a secliiência

0 -} .V -; }' -.; .Z --> 0 está em ad.l(c n R), isto é, X,}'' e .Z C ad(l(C n R).
Logo, o triângulo X b. }'' -; Z -g .Vjll é um triângulo de Auslander Reiten em
D'(A)

Em geral, não tem poiclue existir se(liiêtlcias de Auslandei-Reiten em
a.dcl(c n R). O caso interessante é quando A é uma álgebra de tipo de representação

infinito e toda.s as sequências cle Auslander-Reiten, exceto um número finito, estão

eln acld(C n 7?). Mas isto é equivalente a (lue A seja lama álgebia de tipo de repre-

sentação infinito tal que ,C n 7? é coflnito em incha, ou seja, (lue A seja uma álgebra
oculta IACI (ver Seção 1.4.2).

E bem conhecido (lue se ]\ é uma álgebia oculta, então a categoria moclJ\ é
muito próxima a uma categoria de módulos de uma álgebra hereditária J7 cle tipo de

iepiesentação infinito. Vamos ver, à continua.ção, que existe unia. situação análoga
enfie as categorias derivadas Z.)'(A) e Zy(a).

Seja J7 uma álgebra hereditária de tipo cle representação infinito, seja T um
/7-módulo inclinante pós-projetivo e consideremos a álgebra oculta A = EndXT. Pol

sel C n 7? cofinito eln ind/\, temos que ,C n 7?. = P" U O U Q', onde O é a classe dos

módulos regulares de inda, e 7" e Q' são subconjlmtos cofinitos dos conjuntos de

m(5dulos indeconlponíveis na componente pós-projetiva P' de moda e na componente
pié injetiva Q de moda, lespectivainente. Poi-tanto, aplicando a Proposição 4.29,
temos blue as componentes regulares cle moda, e suas transladaclas, são componentes

de DÓ(/\). Também temos que existem subcategorias convexas cofinitas 7'" e Ç?"
cle 'f) e Q, respectivamente, tais (lue as seqiiências de AuslandeJ'-Reiten (]ue estão
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em p'" ou Q", estão em add(,C n 7Z). Logo, as subcategoiias convexas p'" e Q", e
suas transladadas, são subcategoiias convexas cle Z)Õ(A). Então podemos visualizar
a categoria l)b(A) da. seguinte forma:

.sl-il ,/ p'"lol e"lol ,/ .slol

onde S é uma subcategoria finita.

Poi outro lado, cla. generalização clo teorema. cle Brennei e Butler feita poi Hap-
pel en] IHI, existe uma equivalência de categorias trianguladas G : Z)Ó(H) --> Z.)Ó(A),
tal que

Gl7-(r)=Hom(T, ), GI/-(r) =Ext:(T, )l il.

Co:«, isto, as subcatego-ias 'r(7')líl . /'(Z')lÍI de Zy(X), { C Z, c'tiesponclem-se

alia«és cle G com as subcategorias p(r)líl e Â'(7')li il cle Z,)'(A), respectivamente
Con,o 7'(T) U .F(T) é coa«ito em i:: ! e y(T) U ,Y(7') = inda, te-nos cl--e c«d.
complexo indecomponível X* em Zy(A), tal que /(X*) > 1, corresponde-se através

cle G, a menos de translação, com um módulo em inda \ ('r(7') U/(T)). Ainda mais,
X* está en] .Sljl, para algum { C Z. Cloln isto, piovamos o seguinte insultado

Proposição 4.30. Se A é uma álgebia oculta, então pala todo complexo indecom-
ponível não nulo X" em D'(A), a menos cle um núnaero finito e a menos de translações,

/(.xX l

Exelilplo 4.31. Seja H a álgebta hereditária tipo llÀ (tipo de representação infinito)
clacla pelo quivel



Representamos, a seguia, o começo da componente pós-piojetiva cle /r

& Põ '' ,'- :P4 ' ': P6

P3 ;PI ;r :P3 ' ''' 'PI -- r''P3

B r:&

o .17-moclulo lr = /c (D T i/)l CI) T-i/5 (D r-2/3 (11) r /6 (E) r'2Pa é inclJilante posp-

rojetivo. Não é difícil veiificat blue o conjLmto de H-módulos incleconaponíveis em
T(7') U .F(T) é inda \ {a-':P4}. A álgebra oculta /\ = EndX7' é isomoifa à álgebra

cle caminhos dada pelo seguinte quiver com relações

onde a linha ponteada significa que os dois caminhos diferentes p e q, do vértice 5

pala o vértice 1, determina.m a relação p q.
O quiver de Auslander-Reiten I'Á de macIA é cla seguinte forma.

a l\ -- vls is

0
P4 'Pc ''" P4 Tl4 --- la - l4
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E fácil vel que Z:A = inda \ {/5} e 7eA = inda \ {Pl}.

A seguir, representamos uma paire clo (luivei de Auslander-Reiten da categoria DÓ(A)

,-rslol -rslol - p3lil

/-lol ---.,'-/;lol --*p:lll lol --»,'- 'pilll

,/,lol ; -r,lol .r,lol --Blil ---p4l"l '---,- '&lll

,-/.lol - /õlol - pslll'

, onde X' = Ps, é o únicoO complexo X* :: ...0 --} Pa a) P4 ''="} Ps ---> 0
complexo não concentrado, a menos de translação.

4.4 Complexos sobre teoria de torção que cinde

Nesta seção, como conse(ltiência clo próximo iesultaclo, vamos vei (lue se A é uma
álgebia. shod, é possível expressar clualquei conaplexo em Z,)Ó(A) eni função de
Z. con)plexos e 7Z-complexos.

Proposição 4.32. Sejam A unia álgebia, (7', /) um par de torção (lue cinde em
moda e X* um coitlplexo em C'om(A). Então X* = cone./, onde ./ é um moifismo
F'* -!+ T* e«. C'o,n(A), com f'* C a.«.(/') e T* C Com(7').

Prova: Pala todo i C Z temos cine Xi = F'{ © T{ ein inocIA, onde F'{ € .F e T{ C 7'
Portanto os diferenciais do complexo X* são da seguinte forma:

r g: o \
d'-l ' l

t f' ü' l
r'i+i a) Ti+lF'© T'

Clonlo pala todo í temos dÍ+l(Zi = 0, então obtenaos que gÍ+lgi = /zi+i/z{ = 0

e ./í+:gi+ ÃÍ+:./'Í - 0. Se consideramos os com])lexos F'* = (r'i'', gi''):
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(T',#'){cz, temos o morfismo de complexos ./' = (--./:':)ícz cle F'* pa:a T*

representado no seguinte cliagianla:

T*

H

B

------- Fi'\ :g----- Fi --:::g--- FÜ'\ - ..

-.'--l -.'J -.'*'l
-- r: r- I';'' i;=- 1'+'

Claramente X coneJ*.

Corolái'ío 4.33. Sejam /\ uma álgebia, C uma subcategoria plena cle ind/\ fecllacla

pala preclecessoies, D uma. subcategoria plena cle inca.A fechada i)ara. sucessores, e .V"
"m complexo e«. Cona(/\). Então:

a) O complexo X* é um complexo cone./', oncte ./ é um motfisnlo C'* --r> y* em

C'.m(A) com C'* C C'om(addC) e }'* C C'o,n(.dd(i-.clA.\C)).

b) O complexo X* é um complexo cones, onde g é um nioifismo Z* --g-} Z.)* em

C'on,(A) co«. O'' C C'o«.(a'ldD) e Z" C C'om(*.l.l(i«clJ\\D)).

Pz'oua: a) Clonlo C é unia subcategoiia cle incl7\ fechada pala pie(tecessoies, temos
club (add(inda\C), aclcl(:) é um pai' de torção que cinde
b) Dual de a'l.

Corolái'io 4.34. Seja. ]\ uma álgebla sllod. Então tacto complexo em Z)Õ(7\) é de um
dos seguintes três tipos:

i) um ,C-complexo

ii) um 7Z-complexo

iii) um complexo cone./, onde .f é um morfismo de complexos Z,* --=(} R* com

/.,* C C'o,n(;'ld,C) e R* C C'.«-(,.lct(R\,C)).

Prol;a: Se A é uma álgebia. shocl temos (lue (acld(incha\C), aclclC) é un] pa.i cle torção
cine cinde.
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Selía interessante poder descrever os complexos indecomponíveis da categoria
derivada de uma álgebra. shod en] fullção de r-complexos e 7?.-conaplexos. Pala tanto,

é importante ter condições necessárias e suficientes pala um complexo X* = cone.f,

na categoria cleiivacla cle lula álgebia shod, sei inclecoinponÍvel, COiTo L* -:L R ,

Z,* C Z)b(acldZ:) e R*' C Z)Ó(acld7Z). Na Seção 5.4 clo próximo capítulo apleselatamos

uma condição suficiente. Poi outro lado, claclo um complexo X*, que ele sqa incle-
componível na categoria cleiivacla não implica. cltle os coiresponclentes complexos Z,* e

R* sejam inclecomponíveis em Z)Ó(acldZ) e Z)Ó(add7Z), respectivamente, como vemos

no seguinte exemplo.

Exemplo 4.35. Seja /\ a á.lgebia. clo Exemplo 4.8 b). O complexo

x*- 0 -} /% © S4 (=i-=y Pi --} 0

onde /a é o lnorfisnao induzido pot' a C Qi e & é a inclusão, é indecomponível emZ,)Ó(/\)

Temos que /:b © S'4 C aclclC e Pi C acld(7Z\C).
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Capítulo 5

Extensões e categorias derivadas

Toda á.lgebra fracamente short pode sei obtida poi itc]aclas extensões poi uii] ponto,
começando com um produto de álgebtas inclinadas, como foi provado poi Coelho e
Lanzilotta em ICiL31 (vei Teorema 1.13). Portanto, um possível caminho pala optei
iesultaclos sobre categorias derivadas de álgebias shod, ou fracamente short, é através

clo teorema cle Baiot e Lenzing IBLI, sobre categorias derivadas cle extensões por um

ponto. Neste capítulo collsideiamos k-álgebra.s, onde h é um corpo.

A seguir apresentamos o entmciado clo teorema de IBLj.

Teorema 5.1. IBLj Sejam .4 e B duas h-álgebias e À/ C mod,'!. Se
q) : DÕ(À) --} DÓ(B) é uma equivalência de categorias tiianguladas tal que
©(ik/) = iV C moda?, então existe uma equivalência cle categorias tlianguladas
© : O'(KIWI) --> O'(.alWI) q«e este«cle Q, e t.l cl- Õ(Pz) = Pv, sendo Pr e Py
os piojetivos estendidos em Àl&/l e BjíVI respectivamente.

Corolário 5.2. IBLI Sejam .4 e H duas Ã;-álgebias e ® : Zy(.4) --> D'(#) uma e(lui-
valência de categorias ttianguladas. Se # é hereditária, então para todo M C ind,4
existe ]V C inclH e existe uma ecluivalência cle categorias triangulaclas

© : O'(ÁIÀ/l) --> O'(XIIVI) cl- este«.l. ©

Nena sempre uma álgebra.s sllocl A está nas condições do Corolário 5.2 pois
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como vimos no Exemplo 3.13 a), existem álgebras shod estritas que não são fere
ditáiias pol pcclaços.

Nas próximas duas seções apresentamos conse(ltiências deste teoren-ta pala

alguns casos particulares. Na Seção 5.3 estudamos o caso (tas álgebras fracamente

shod. Na última seção apresentamos um resultado cine mostra como obter alguns
complexos inclecomponíveis na categoria clerivacla DÓ(.4l&/l) a partir de complexos

inclecomponíveis em Z)Õ(.A).

5.1 Extensões por módulos dirigidos em -Dz'(.A)

Dada unia álgebia ,'l seja H a categoria abeliana nioc1.4 ou DÓ(.A). Unl cic/o em .4 é
unia seqiiência cle morfisnao não nulos

x. -:$ x: .:b 8q x. - x.

onde Xi é um objeto inclecomponível em .4 pala. í = 0, . . . n -- 1. Uni objeto inclecom-

ponívei en] .Á blue não pertence a nenhum ciclo cin .4 é chanlaclo de objeto dii«ig{(/o

IRI. No caso particttlai em (lue .4 = moda, a definição cle naódulo indecolnponível di-

rigido dada acima coincide com a definição de lnóclulo dirigido dada no final da Seção

1.4.4. Todo Á-módulo inclecomponível pertencente a unia componente pós piojetiva
ou pré-injetiva de mod.A é cliligido IRI.

Nesta seção estudamos extensões cle álgebias clelivadamente hereditárias ,4

por módulos dirigidos em Z)b(À). Começamos com o caso em que o módulo dirigido
em Z)Ó(.4) é indecomponível.

Proposição 5.3. Se .A é uma álgebta derivadamenteheieditária, e M é um ,4-módulo

indecomponível cine é dirigido em Z)Ó(Á), então HI iU/l é clerivadamente heleclitária.

Prova: Existe a' : DÓ(.A) --> DÓ(H) equivalência cle categorias tlianguladas, onde

H é uma álgebra llereditáiia. Colmo M é indecolnponível dirigido em Z)Ó(.4), temos

blue q)(&/) é inclecomponível dirigido em Z)Ó(H). Do Teoienla 1.6, ®(/k/) = Xlil
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onde JV C inclH e ã C Z. Portanto ]V é indecomponível di]igido en] moda. Então
segue de IHRSI, Capítulo 3, Proposições 2.6 e 2.7, blue -ííj;VI é uma álgebra inclinada.

Portanto XIIXrl é deiivaclainente hereditária (vei lnl, Capítulo 3, Teoteina 2.10). Poi

outro lado, poclenlos supor { :: 0 e clo Teorenaa 5.1, temos blue 4lJWI e .l/l/VI são
derivadanlente equivalentes. Logo, .,'ilWI é detivaclamente heleclitária. H

Quanto à hipótese sobre o módulo indecomponível iM de sei dirigido em Z,)Õ(Á),
temos a seguinte observação a fazei

Observação 5.4. Paga clualcluei álgebra ,4, se ]k/ é diiigiclo ein Dü(.A) ente.o M é

cliiigido em mod.A. À/las, em geral, a iecíptoca não vale, como vemos iio próximo
exemplo.

Exemplo 5.5. Seja /\ = kQ// a álgebia dada pelo seguinte quivel com relações

(Q /)

4ü .3-; =6

t -' v .-' t

1 :' 2 : 5

A álgebia. A é shocl estrita, o módulo P6 é piojetivo indecomponível maximal em
7:1A \ CA, e iadPõ " /k/ Logo, ]\ :: ,4lA/l onde A é a subcategoiia convexa e plena

cle A que não.contém o vértice 6, e ]k/ = /2 C inclÁ é dirigido em moda. Mas /2 não

é dirigido en] Zy(A).

Corolário 5.6. Se .4 é uma álgebia cletivadamente hereditária cle tipo Dynkin e
/M C inda, então a álgebia ÁIA/l é clerivaclamente hereditária.

Prova: Se .A é uma álgebra derivadamente hereditária de tipo Dynkin, é clamo (lue
todo .4-módulo indecomponível é dirigido em DÓ(.4). Então aplicamos a Proposição

Pt'oposição 5.7. Se A é uma álgebia oculta. e i4/ é um ,4-módulo indecomponível,

então ik/ é dirigido em Z)b(.4) se e somente se &d é clirigiclo em moca.A.

Prol;a: Segue da ctesciição cla categoria derivada cle uma álgebra oculta feita na Seção
+ 3
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Corolário 5.8. Se A é uma álgebta oculta e ]k/ é un] .,4-módulo inclecomponível

cliiigido em nioclA, então a álgebia .41/WI é delivadamente heleclitária.

Prova: Segue da proposição anterior e cla Proposição 5.3.

Se o .4-nlóclulo M não é indecomponível obtemos uma consequência do Teo-

rema 5.1 no caso paio.iculai eni que .4 é inclina(!a.

Seja ,4 uma álgebia inclinada, isto é, A = EnclHT onde H é unia álgebia hele-
clitária e T é un] //-inóclulo inclinante. De IHI, Clapítulo 3, Seção 3.2, temos que exis-

t'«] 'quivalências in'''-sas de categorias t:iangt-lados F' = T a):Í : D'(A) --} D'(H)
e G = IRHon.H(T, --) : Zy(n) -} D'(Á) t.is cl«.

F'lp(r) = T ®.4 --, F'l,r(r) = Toro(T, --)lil

Gl7-(r)=Hom(T, ), GI/(r) =Ext:(T, )l il
onde 7' ®..l é o funtoi clerivaclo es(lueiclo do fimtoi T ®.4 : mod,4 --> niodH, e
RHomH(7', --) é o funtor cleiivaclo direito do ftmtoi Homo(T, --) : moda --> mod.,4.

Temos também (lue todo À mó(fulo ik/ pode sc esclevei como À/ :: il/o (1) &/i com
M. c Â'(r) e &/: C y(7').

Se .V* é um complexo não indeconiponível em Z)Ó(,'1) dizemos (lue X* é d rápida

en] -D'(.A) se todo caminho XJ' -«, X; é seccional, onde XÍ e X; são comandos
indecompoiiíveis cle X*

Proposição 5.9. Seja A uma álgebra inclinada com teoria de torção (Â'(T),y(T)),
e ]W = /k/o c ,V(T) ou M = Vi c y(T). Se ü/ é dirigido em D'(.'{), então .KIWI é
derivadamente hereditária.

Pz'oua: Da equivalência de categorias tiiangulaclas F = T (9h -- : l)Ó(.4) --> DÓ(H),

''mos cl«e se &/ C Â'(7') e«tão F'(A/) = VVl]l, onde ]V C moda, e se Jk/ C y(7') então
r'(.A4) = N C niodH. Portanto, clo Teorema 5.1, ,4lWI e XI/VI são derivadamente

e(luivalentes. Mais ainda, F'(JW) é clirigiclo eni DÓ(#), portanto /V é dirigido em
mo(Ulí. Das Proposições 2.6 e 2.7 do capítulo 3 de lnRSI, segue que HjiVI é uma
álgebia inclinada. Logo, dlÀ/l é cleiivaclainente hereditária.
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Exemplo 5.10. Dada. a álgebra .4, inclinada cle tipo A4, com o seguinte quiver com

ielaçoes

4-2-1-3

temos que os .A-módulos S2 @ S3 e SS a) S4 estão em ,Y(T). O módulo S2 © S3 é
dirigido ein Z)Õ(A), mas o móctulo Ss © S4 não o é. Então, pelo Lema 5.9, a álgebra
HIS2 (1) Sal é deiivacla.mente fere(!itáiia. Mas a álgebra .4lS3 (E) S41 é a álgebia /\ clo
Exemplo 3.13 a), poisa.nto é shocl estrita não lleieditária poi pedaços.

5.2 Extensões por módulos regulares em -DÓ(,4)

No caso eiii que ,'l é unia álgebra derivadamente heieclitáiia e X* é um complexo
inclecomponível eni DÓ(.A) blue está numa componente regular, dizemos cine X* é um

complexo reg?//ar em Z.)Ó(Á). Para as definições de objeto reg /ar sámp/es e de luso
ver IKI.

Proposição 5.11. Se .A é unia álgebia cletivadaniente hereditária cle tipo euclicleano,

e /k/ é um d-módulo indeconaponível tal cine M é regular simples em DÓ(.A), então
,'1l/U/l é hereditária por pedaços.

/'roda: Como na Proposição 5.3, existe (> : Z)Ó(À) -} Z)Õ(H) equivalência de cate-

gorias tiiangulaclas, onde H é uma álgebta heieclitália cle tipo eucliclea,no. Como
M é regular simples em DÓ(.A), temos que q)(iU/) = /V é regular simples em moda

(transladando-o se for necessário). Então, do Teorema 3.9 do Capítulo 3 cle IHRSI,
segue que mlJVI é uma álgebra quase-inclinada. Aplicando o Teorema 5.1 tei-nos que
,4líWI é hereditária pol pedaços. H

No enunciado do lema anterior não especificamos se Al&/l é clerivadamente

hereditária ou clerivadaniente canónica. Pata tal classificação, ver a Proposição 3.11

clo Clapítulo 3 de lnKsl, onde mostra-se dc que tipo tem cine sei a álgebra euclicleana

/7} e qual tem club sei o posto clo tubo ao dual pertence o /7-nlóclulo iegulai siillples
/V, para blue XIJ\rl seja inclinada ou não.
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Proposição 5.12. Seja .4 uma álgebra derivaclamente hereditária cle tipo não eucli-

deano, e seja /k/ un] A-módulo indecomponível tal blue iV é iegulal em DÓ(A). Se a

álgebra .4lWI é hereditária por pedaços, então iç/ é regular simples em Z)Ó(..'1).

PT'oua: Existe a' : Db(.A) --> Z)Ó(H) equivalência cle categorias trialigulaclas, onde /7

é uma álgebra hereditária não euciideana. Então A/ = q)(&/) é iegulat em Z,)Õ(H),
e porta.nto ein inoclH (a menos de translação). Se ÁIÀ/l é heteclitáiia poi pedaços,
clo Teolenia 5.1 segue blue WJArl é hereditária poi pedaços. Agora usamos o seguinte

resu[tac[o de ILI. Se ]]/ é unia á]gebla hetec]itáiia não euc]ideana, e N é um ]7-m(5dulo

regulam tal (lue .r?lArl é heieditália por pedaços, então Ar é um Jl-módulo regulal-

simples. Logo, J\r é regular simples em Z)Ó(.flí), e portanto À/ é tegulat sinaples em

Ainda é um problema em aberto determinar condições sobre um módulo JV

regular simples, sobre uma álgebla heieclitária não euclicleana .r/, de rotina que KI/VI
seja. hereditária poi pedaços. Ena jl<iSI, l<erner e Skowroúski obseivanl (lue existem
infinitas rH-órbitas cle .17-inóclulos iegulaies simples tais que as respectivas extensões
pot um ponto não são álgebi'as llei'eclitátias pot' pedaços.

5.3 Algebras fracamente shod
P

Nesta seção vamos estudar os resultados anteiioies no caso particular ein blue A é
uma álgebra fracamente shod. Se A é uma tal álgebra, escrevemos /\ = ÁIÀ/l, onde

]k/ = tadP e P é um projetivo indecomponível maximal em 7ZA \ ,CA. A álgebra ,4

pode ser inclinada ou fracamente shod estrita, e /&/ indecoinponível ou decomponível.

Pi'oposição 5.13. Seja A uma álgebia fraca.mente shod, A = Ál&/l com &/ = radP

e P um projetivo indecomponível maximal em 7ZA \ rA . Se A é inclinada de tipo
Dynkin ou oculta, e ik/ é inclecomponível, então A é deriva(lamente lleleclitáiia.

Prova: E consequência clireta dos Corolários 5.6 e 5.8, e clo fato club J\'f é clirigiclo em
moca.,{
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Seja A = ,'ilWI onde À é inc]inac]a e M é indeconiponíve] legulai em Z,)Ó(.4).
Então claramente .4 não é de tipo Dynkin. Da Proposição 5.7 e do fato cle M sei
cliligldo el-n moda, .4 também não é oculta. Nesse caso, o fato cle A/ sei clirigiclo em

moda não garante cine À/ seja regular simples ein Db(A), como obseivanaos a seguir.

Exemplo 5.14. No Exemplo 5.5 a álgebra ,4 é inclinada tipo A,], cle tipo cle ]e-

piesenta.ção finito, portanto é inclinada tipo euclideano não oculta. O módulo /2 é
regular em DÕ(Á), com compriinellto regulam 2.

Portanto não podemos enunciei resultados como a Proposição 5.11 mais es-
pecíficos pala álgebra.s fracamente shod

Clamo aplicação da PI'oposição 5.11, apresentamos dois exemplos de álgebias
shocl estrita, unia deiivadamente heieditáiia e outra deiivadamente canónica

Exemplo 5.15. Sda. .4 = kQ// a álgebra dada pelo seguinte quiver com relações
IQ, .r) :

6 2

5 >=4 -,----.- -. - 1

A álgebla .4 é inclinada tipo IEõ, não oculta. Os À-módulos inclecomponíveis

]L/ =Z coso e JV = /4 são regulares simples em Z)Ó(A) (À/ está num tubo cle posto

3 e N no tubo de posto 2). Portanto .4l&/l e .4lJVI são hereditárias por pedaços e,
além disto, são shod estritas. Pela Proposição 3.11 do Capítulo 3 de IHRSI, temos
blue ÀIIWI é derivadamente hereditária e .AJIVI é derivaclamente canónica.

3r

Vamos considelai abala uma álgebla A :: ,4liU/l fracamente shod com P pioje-

tivo indecoinponível maximal em 7:1A \,CA e Ji/ :: iaclr', tal club a álgebra .A é inclinada

e o módu]o À/ é decomponíve]. Então temos cine ik/ = ]kío @ /k/i com JL/o C Â'(T) e
M: c y(r), se-clo (.Y(7'), y(r)) «n.- t«:i- de to:ção en. «.o.1,4. Como dp.4Jk/ = 2,
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e pala todo módulo X C y(7') terll-se clp,.!X :Ç 1, temos que ik/o não é nulo. Se
/k/ = 714o C .Y(7'), podemos aplicam a Proposição 5.9.

Exemplo 5.16. a) Sqa. a álgebra .4 clo Exemplo 5.15. O ,4-módulo Sõ © S7 está

em -Y(T) e é dirigido em Z,)b(A). Portanto a álgebia ''llS6 a) S,l é hereditária
por pedaços, e verifica-se que é shocl estrita.

b) No Exelllplo 5.10, o ,4-módulo SS a) S4 está em ,a'(T) idas não é dirigido em
DÓ(H). A álgebia AIS3 a) S41 é shocl estrita não heteclitáiia pol pedaços.

5.4 Extensões e complexos indecomponíveis

Se /\ é uma álgebra triangular qualquer, então existe um /\-módulo piojetivo inde-
componível maximal P (isto é, não existem morfismos não nulos cle P pala outro

projetivo incteconaponível clifeiente) tal que A = AIÀ/l onde À/ = laclP e .4 é subca-
tegoiia cle /\. Nesta seção mostramos como obter alguns complexos indecomponíveis

cle -KÕ(7'A), a partir de /{z'('P.,l). Para isso vamos piecissar dos dois lemas seguintes.

Leiiia 5.17. Sejan] A unia álgebia, P um A-inóclulo projetivo indecomponível ma-
ximal e X* :: .. -+ X"-2 --.> .f) a) }' É=i-=2 Xn --.} X"+i --> ... um complexo cle

r\-módulos piojetivos tal cine / é um monolnorfisnio. Então X" = P © Z e o com-
plexo X* é isomotfo ao complexo . .. --> X"-2 -> y --!+ Z -]. X"+l --.} . .. em

A'Ó(T'A), onde g' é induzido por g.

Prol;a: Como ./ : P -} X" é monomorfismo e P é um l-nódulo plojetivo maxiinal,

temos Im./ C P", sendo P" a soma dos comandos diremos de X" isomorfos a P. Seja
c* € End(P") o isomorfismo tal que

/

0

em no:n«(p, p")

0
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Se escrevermos X' = P" a) Z então expressamos o complexo X* da seguinte forma:

1 0
P © y .=

Consideramos o seguinte complexo y*,

/

X" 2 (h,l)

r «./ ««. )

y'* :: . . ..Xn--2 ----=---------- /) (1) y f' fAa--i.l\ +l

e consicleranios o isomorfismo cle complexos a'' : X* -} y* tal cine

l / ;. {:/ «
l c- (D / se i = ?z.

Então temos X'' = y''. Mais especificamente, y* é da seguinte forma:

'-(:à) \ 0 g, / .õ. h,"
y* = . . . Xn'' G) y p a) p"-i © 'Z ..!=:::!=..

E fácil vei que y = 1<ei(/,ágil), onde (/,c-gli) : P © y --> P. Portanto ag:. = 0.

Por ser y* um complexo, segue blue el = 0 e /zi :: 0. Logo, y* e X* são isonioifos ao
seguinte complexo em Ã.Õ(7'A):

X'" 2 e

';(:1)
Xn-2 :=1.:

x" : e2 y (':4:)
p"''-l a) Z (h: ,l) X"+i

e temos o (lue cluetiamos provar.

Lenda 5.18. Sejam A uma álgebra e

H

x*- --.> X"-2 --} X'-i -!Z6. y (ID jkf -+ X"+i -+

um complexo de A-módulos projetivos tal blue g é um epimoifismo.

X"-i = 1<erg (D ik/ e o complexo X* é isomorfo ao complexo

--> X" 2 --> 1<erg --:!-> y -} X"+i -}

en] /('(p'A), onde /' é induzido por /

Então
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P-r'oz;a: Clorno g : .X'"-i --> &/ é epimorfismo, temos X" l = 1<eig G) ik/ e podemos
expiessai o complexo X* da seguinte fonna:

l .r: .r, \

I'(elg G) M ~ !> y a) Mx*- X"z ':(:! ) (l,P)

onde h é um isomorfismo induzido por g, e ./i e Jb são nlorfisialos induzidos por ./
Jónios

f~ 1, \ 1 * \ 1 1:.~-+ í,'.
õ t- J \. .. ) \ t«..

Como /z. é isomoifisnao, ente.o e2 = 0 e portanto /lei = 0. Também teillos
(/./i,//2 + p/z) = 0, e portanto //b/z-' + p = 0. Logo, podemos definir o cotnplexo y'

como segue:

- 0.

,ÜI...y*- ':(7)
l<erg © ik/ (l,o)

X»+l

e consideianclo o isonaorfisnlo cle complexos a* : X* -+ }'* tal que

se z :# 7'z

cv' ==
se 72,

então temos X* = y*. Logo, y* e X" são isomorfos ao seguinte complexo em /(Ó(p'A)

X« 2 --SL ----*Kerg ---!L ---»y-

e temos o que queiíatnos provar.

Teorema 5.19. Seja ]\ unia álgebia e seja

X*= .-0--> Pn -!b...--} Pi -!b P0--l0

uln complexo inclecomponível em /t'Ó(F'A). Se Pz é um /\-módulo projetivo incle-
componível tal que Hom,X(&,Pi) = 0 pala { - 0,...,n e ./ é um moiflsmo em

HoinA(Po, F',) tal blue .fdl = 0, então as seguintes condições são equivalentes:
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i) ./' # o

ii) o complexo X" - . . . 0 -} Pn -!3 - . . --> PI -gb Po --L P= a 0. . . é inclecom

punível em A'(p'A)

P7'0ua: E obvio que ii) implica i).

VaDIos piovai (lue i) inaplica ii). Suponhamos cine .F' é um complexo decomponível

en] Ã'Ó(PA), isto é, temos a seguinte equivalência em AÓ(7'A)

x'= y"a)z* (5.1)

Ollcle y" e Z'' são complexos não nulos. Podemos supor que :Vo :: Po, então os
grupos cle cohomologia #:(X') e #'(y") © H:(Z'") são isomorfos, sendo o primeiro

isonioifo a Coket./' e portanto não nulo e inclecolnponível. Logo podenaos supor
#'(y*) = Clokei./, H:(Z*) = 0 e que y* e Z* são complexos ein Ã''('PA) da seguinte
tom).a:

o --> yn A . . . --> Yi -!b yo jb yr -} o.

0 --> Z. --:b .. -} Zi --:ib Z. --} 0.

A e(luivalência (5.1) iinplicaa existência cle moifismos cle complexos a* : T* -} }/* © Z

e P* : y''' a Z* --} IXl:* tais cine a*cl* - * - ,oz.. Logo, temos o seguinte

diagia.ma comutativa (e os correspondentes nlolfismos de homotopia):

y*-

z*.

o --/'h " >P« '

.«J -«--l
0 ---- yn a) Z. --Eb- yn.l a) Z.-t '

'«J '«--l
0 -,- J:%, '" ;- /%... - ---

d. -.P.

;'J ,. . ;l ,. « J'- - .
.Jl-,JI.t ..

di

d.

onde os diíeienciais ei são somas cliretas dos diferenciais 3/í e zi. Vamos supor (lue P=

é sonlanclo clireto cle yn a) Z. e vamos denotam' a sol-na. cle todas as c(5pias de P= em
yn q) Z. por /:". Existe um moi'filmo c]e homotopia g« : }';-l © Z..i --> Yn a) Z. ta]

blue c-«P« + /rnoz. = g.e«. Como Homo(/\, 8) = 0 pala i - 0, . . . ,n, tel«os que o

92



molfismo P. restrito a /:' é nulo. Portanto, se iestringirmos o morfismo g.e« a /:"
obtemos a identidade de .f!«. Isto cluet' dizei' blue en i'estrito a /:" é monomoi'flsmo

e, aplicando o Lema 5.17, vamos tei blue /:' é somalldo direto de }..i a) Z..l e
poc[e sel' e]inlina(]o de yn q) Z. e yn.l © Z..i. De forma similar elimmamos os

i'estantes somaiiclos Pz de y. a) Zi, pal'a todo i ? 0. Se i'estatenl i, cópia.s cle Pr
como sonaandos cliietos de y=, consideramos a igualdade ct,/3, + /r= = yog,, onde

g, : yr --> yo © ZO é o coi'i'esponclente nlol'filmo cle honlotopia. Então obtetnos cine

c.l,,/3, i'estrito a /!' é a identidade cte /!'. Pol'tanto P, : yz -+ Pn i'está'ito a /=' é

inonomorfismo e então temos i, $ 1. Mas como P,a, é a identiclacle cle P=, temos
que Pr é somando clip'eto de y= isto é, í, = 1. Logo, y# = Pn © A/, onde /L/ não tema

soman'los cli:elos isomorfos a P=. Co«lo H'(y*) = X:(X"), temos o isonlorfismo

1l:giW = i:j;. E fácil vei (lue Im3/. C Im.f a) M. Calculando dimensões temos blue
dimklmg/o = dimkM + climtlm./' = dimk(Im./' a) &/), e portanto Img/. = Im./ © M

Então n'A/Z/o : yo --> /M é epimorfismo, onde n'M é a projeção cle ya sobre JM. Portanto,
aplicando o Lelila 5.18, podemos eliminar o somando &/ de y= e cle Yo, isto é, podemos

SUPOR' }r ' /%. Logo, da.dos os lnorfismos cle honaotopia gt : yo a) Zo --> yl © Zt e

ht : Eo --> PI, teimas que

/3o '«o -F /R. dihl e cloro + /}'o©Za (5.2)

Poi outio lado temos o seguinte diagrama comutativo

0 P. " ; P.. \

-«l ----l
0 --- yn q) Z. -Sbyn.t q) Z..t -'

d.
P. -!!

-,- H (]) Z. ---:b- yo © Z. -

P. "' ; Po

di
0

0 di
0

Denotemos por o", /3'* e y'* os morfismos de complexos e o complexo que se obtêm

de cl*, #* e y* anulalldo as componentes a,, P, e y=, respectivamente. Do (diagrama
anterior e ([e (5.2) tei-nos /3"o'* «, /.x. e c*",8" --, /}",oz. . Portanto X* = }"* © Z* e.n

A'b(7'A). Colho X* é indecomponível e Z* / 0 eln /t'Ó(p'A), então y'* . 0. Logo, gt é
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epimoifismo e portanto yo = 0. Então a,/ :: 3/ocre = 0, ma.s como a, é isomorfismo

tem que ser / = 0, o clue contradiz i). Portanto X" é indecomponível em ÃÓ(p'A). H

Corolário 5.20. Sejam 7\- = .4lWI a. extensão de lmla álgebra A poi uin ,4-módulo

&/ e .f?, o A-módulo projetivo indeconlponível estendido. Se o complexo

X 0 -* a. J:B -} Pt -!b Po -} 0

é incleconaponível em Ã''(P',4) e / é um moi'fisino em Homo(Po, Pz) tal que /di = 0,
então as seguintes condições são ecluivalentes:

i) / :/ o

ii) o complexo T" = . . . 0 -+ Pn -!b . . . --> Pi -!b Po -:5. P= -+ 0 - . . é indecom.

ponível em Ã.''(7''A)

Prol,a: Poi set Ã'(P'.a) uma subcategoria triangulada de Ã'Ó(F'A) e .V* um com
pleno indecomponível em -7fb(7''..1), temos cine X* também é um complexo indecom-

ponível em Ã'Ó(PA). Cromo P= é o plojetivo indecomponível estendido, temos blue
Romã(/'.;, Pi) = 0 pala i - 0, . . . , n. Então podemos aplicam o Teorema 5.19.
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