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Resumo
O objetivo deste trabalho é estudar alguns triângulos de Aulander-Reiten da categoria

derivada de álgebras que são extensões por um ponto de álgebras de dimensão global
finita. A motivação para este trabalho foi a seguinte:

Considerando Á uma álgebra sobre um corpo A, N um .4- módulo finitamente gerado
e seja .Alar a extensão por um ponto de ,4 por N. O trabalho IMI permite uma caracte-
rização de todas as sequências de Auslander-Reiten da categoria dos ÁIXl- módulos que
iniciam ou terminam em módulos provenientes de .4- módulos.

Em nosso trabalho partindo de uma álgebra de dimensão finita Á descrevemos os
triângulos de Auslander-Reiten da categoria derivada de .Anal, a qual denotamos por
Z)(.AIXI), que possuem o primeiro ou o terceito vértice proveniente da categoria derivada
de .A, -D(.4), no caso em que .A tem dimensão global ânita.



Abstract
Our objective in this work was to study some Auslander-Reiten triangles in derived

category of a one point extension. The main motivation is the following:

Let .A a algebra over a âeld k, N a module over .A and .Alar a one point extension
of ,4 by N. Some resulta of IMI allow to describe all the Auslander-Reiten Sequences of
modules over .AIXI whose first or third element are provenient from modules over Á.

We suppose Á is an algebra over a field k, N a module over .4, and .41.VI a one
point extension of .A by N. Furthermore, if .4 have rinite global dimension we present a
description of Auslander-Reiten triangles of category -0(Álal), called the derived category

of ÁJIVI, whose first or third vertice are provenient from Z)(Á), the derived category of Á.
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0.1 Introdução

O desenvolvimento da teoria de representações de álgebras se baseia muito na uti-

lização das técnicas homológicas e os conceitos de sequências de Auslander-Reiten (quase
cândidas) que foram introduzidas por Maurice Auslander e Idun Reiten, em IAuRI. Estes
conceitos originaram a noção de aljava de Auslander-Reiten, uma -estrutura que permite
uma descrição muito boa da categoria de módulos sobre uma álgebra.

Por outro lado, sob inspiração de Grothendieck foram definidas as categorias deriva-
das, D(.4) de uma categoria abeliana .4, através do conceito de categoria triangulada. Nas
últimas décadas diversos resultados importantes têm sido demonstrados para categorias
derivadas utilizando fundamentalmente métodos sustentados em técnicas clássicas de teo..

ria de representações de álgebras. Assim, diversos resultados de teoria de representações de

álgebras tem sido mostrados para categorias derivadas. Uma referência muito importante
neste sentido é o livro de Happel, IHI, em que são demonstrados importantes resultados
da categoria derivada de álgebras de dimensão finita. Talvez o mais importante teorema
de equivalências derivadas para anéis seja o Teorema Fundamental de Rickard, em Iria,
que funciona como um teorema de Monta para categorias derivadas. Este teorema nos
fornece as condições necessárias e suficientes para que dois anéis sejam derivadamente
equivalentes, a saber, a condição essencial é a existência de um complexo inclinante que
relacione os anéis.

No livro de liappel, IHI, é apresentada a deânição de triângulos de Auslander-Reiten,
em analogia com as sequências de Auslander-Reiten, e ele mostra a existência de triângulos
de Auslander-Reiten para uma álgebra de dimensão finita e também apresenta uma des-
crição da aljava de Aulander-Reiten de Z)(.4) no caso em que a álgebra é hereditária.
Além disso, considerando .A uma k-álgebra de dimensão ânita, destacamos que Happel
mostra neste trabalho que a categoria derivada de .A é uma categoria de Krull-Schmidt
que tem triângulos de Auslander-Reiten, sempre que Á for uma k-álgebra de dimensão
global finita. Mostra também que se uma álgebra B é obtida a partir de uma álgebra ,4
por inclinação com relação a um módulo inclinante ..IA/B, ou seja, B = .End4M, então ,4
e B são derivadamente equivalentes. Fazendo uso das mesmas técnicas empregadas por

Happel e utilizando fortemente o teorema fundamental de Rickard, Barot e Lenzing, ver
IBLI, determinaram quando duas extensões por um ponto são derivadamente equivalentes.

Tomando contado com estes resultados tivemos a idéia de trabalhar com triângulos de
Auslander-Reiten em categorias derivadas. Vimos que uma boa tentativa seria estudar a
passagem para categorias derivadas de alguns resultados obtidos em IMI.
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Sabemos que dadas Á e .B álgebras de Artin e M =,4 iU/n um B--.A- bimódulo,podemos
construir o seguinte anel de matrizes triangulares R

No trabalho IMI é feito um estudo das sequências de Auslander-Reiten da categoria
made cujo primeiro ou último teinao são provenientes ou da imersão natural moda em
mod-R, ou da imersão natural de mod-B em modo. Este trabalho é uma das principais

referências de nosso estudo. Queremos veriÊcai quais dos resultados obtidos em IMj
podem ser entendidos para categorias derivadas. De antemão queremos ressaltar que
não trataremos do assunto em um contexto tão genérico como feito em IMI. Acabando
a proposta da banca de meu exame qualificação do doutorado, os professores: Antânio
Piques, Eduardo N. Marcos, sector Merklen, vamos nos atei ao trabalho com extensões
pot um ponto apenas, ou seja, a situação em que Á é um corpo, -B uma .A-álgebra de
dimensão ânita e M =...1 MB.

Nosso objetivo central será estudar os triângulos de Auslander Reiten em .P(.4lWI),
a categoria derivada da álgebra obtida pela extensão por um ponto de A, que possuem
um vértice em Z)(.4). Pata isto piecisaremos nos apoiar fundamentalmente nos artigos
IMI, utilizar as técnicas clássicas de categorias derivadas que podem ser encontradas em
IV], IHI e IGMI, bem colho os conceitos básicos da teoria de representações que estudamos

nos cursos de Representações de A]gebras ] e ]] e o livro de Auslander, Reiten e Smala,
IARSI. No fundo nossa estratégia é i:los guiar pelo trabalho IMI, no caso particular em
que a álgebra R é uma extensão poi um ponto, e buscar a passagem dos teoremas para
categorias derivadas.

No capítulo l tratamos apenas das definições e conceitos preliminares mais importantes
que usaremos.

O capítulo ll é dedicado ao estudo de categorias derivadas, partimos de um resumo
básico dos principais conceitos e os principais resultados a respeito do assunto que serão
utilizados no trabalho. Usando o conceito de asas, definido em IASZI, mostramos que
para extensões por um ponto .4lJMI, de uma álgebra Á de dimensão finita e dimensão
global finita, a imersão natural da categoria derivada Z)( 4) em Z)(.A[WI) é sempre uma
subcategoria contravariantemente finita.

No capítulo 111 conseguimos passar dois resultados de IMI para categorias derivadas.
Trata-se dos Teoremas 3.2 e 3.3. Utilizando os conceitos de triângulos de Auslander-
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Reiten demonstramos o Corolário 3.3 que permite a construção de exemplos álgebras
cujas categorias derivadas não são abelianas.

No capítulo IV começamos com o estudo da categoria dos morfismos entre projetivos,
e utilizamos alguns resultados de IARSj para tirarmos algumas conclusões sobre uma
subcategoria triangulada da categoria derivada de uma álgebra, que no caso em que a
álgebra seja hereditária, coincide com a categoria derivada. Usamos esta estratégia com
o objetivo de tentar deixar de forma mais explícita o que ocorre no estudo de morfismos
irredutíveis, ao menos em certos casos mais particulares. Em IMI, o professor Merklen
apresenta uma descrição efetiva dos morfismos que compõem as sequências de Auslander-
Reiten. Mas, infelizmente, em categorias derivadas tivemos bastante dificuldades em
conseguir analogias neste sentido.

Concluímos o capítulo IV mostrando que o C'one pode ser utilizado em categorias
derivadas de extensões por um ponto desempenhando um papel similar ao funtor coAerneJ
em IMI, apesar de que, em geral, o C'one não preserva composições, como verificamos na,
Observação 2.8. Mais precisamente fizemos um estudo da imagem de triângulos da
categorias derivadas de extensões por um ponto pelo O'one, e desta maneira provámos as
Proposições 4.7 e 4.5 e o Corolário 4.8.





Capítulo l

Preliminares

Categorias e Funtores

Uma categoria C é uma classe que satisfaz os axiomas

(1) Para cada, par de objetos de C .4, .B, existe um conjunto, possivelmente vazio, que
denotamos por C(.A, -B) ou Nome(.A, .B) , o (dual chamamos de conjunto dos C-

morâsmos de .A para .B- (Se .4 # .B, pode ser que este conjunto seja vazio)

(2) Para cada tripla de objetos .A, B, D, está definida uma, aplicação de C(.B, Z)) x
C(.A, .B) ---} C(.4, J)) associando (P, a) ---+ Pa chamada composição de morfismos
Requeremos ainda que sejam cumpridas as condições:

(a) Se Á,.B,.4',.B' são objetos da categoria C tais que (Á,-B) # (Á',B') então

c(Á,B)n c(Á',.B')
(b) Se ..4, Z?, C', Z) são objetos da categoria C? tais que a,P,'y são morâsmos de .4

para B, Z? para a e de C' para .D respectivamente, então "y(/3a) = ('yP)a
(propriedade associativa da composição).

(c) Para cada objeto ,4 C C existe um morfismo l.4 de .A para Á tal que para
qualquer objeto -B de C, para todo a C C(.4, Z?) e todo ,8 C C(.B, .A) tem-se que
l.4P = P e al..l = a. A este morfismo 1.,! chamamos identidade de Á.

A categoria oposta ou dual, C'P, da categoria C é definida da seguinte forma: os
objetos de C'P são os mesmos de C, o conjunto dos morfismos C'P(.A, -B) é igual a C(Z?, ,4),



22

e, se .f C C'P(.4,.B) e g C C'P(.B,O) a composição em C'P,é dada poi g ' / = /g C

c(c, Á)
Em uma categoria C, um morfismo / C C(À, .B) é chamado de isomorfismo se existir

g C C(-B,.A) tal que /g = IB e g/ = 1.,{. Quando existe «m isomorfis:no / C C(.A,-B)
diz-se que À é isomorfo a .B, e denota-se .4 = .B.

Um morfismo / C C(.A, B) é chamado monomorfisnlo em C (respectivamente epimor-
fismo) se (luaiscluer (lue sejam gi,g2 C C(O, .4) (respectivamente C C(Á, C')), sempre (lue

/gi = .fg2 (respectivamente gi./ = g2./') implicar gi = g2.

Dizemos que X é objeto zero de uma categoria C se para qualquer objeto y C C, não
vazio, tem-se: C(X, y) e C(y, X) são conjuntos tmitários, este objeto é único a menos de
isomoifismo e vamos denota-lo por 0.

T)a6n;p;ó l l Umct categoria C é aditiuct se satis$zer üs seg'pintes condições

. Existe um objeto zero em C

. P«« q-á.g«« .'l,B C C «tá de$«id« «m« .pe«ção ó{«á,'i« (+) soó« C?(Á,-B)
t./ q«. (C(.'l,-B),+,0«,a) á «m g«p. « /í-., de«of««« po« 0«,a « «mpo;iç''
0.,{,o0o,a onde 0.4,0 representa o lírico e/ementa de C(.4, 0) e 0o,a rep7'ementa o lírico
./em.«fo d. C(0, B).

. S. .,4, .B, C' C C, /1,/2,/ C C(.A, B), . g:,g,,g C C(B, O) e«tã.

Ig~ -F gaàf = g~j-t g,f

açf* -+ fah = gf* -} gf,

. P«« q««/q«« ««j-t. ./í«{to {Á:, ..,.A«} Ç OQ(C) «êste «m .belo ll=:;: .4{, g«.
aóreuáamos com Á, e mor$smos pj : .A ---} Áj, &j : .AJ ---.} ..'{, .j C {l, .., n} tais gele;

pj&j = 1.4j, >ll: &jpj = 1.4 e pktj = 0 sempre gue A # .j. reste oó/efo é chamado soma

direta em C da /amzl a {Ái, .., ..'l«} e as vezes é denotado por a)L::.Ai,,l

Definição 1.2. Sda C uma categoüa adífiua e / C C( 4, .B), CZ.amamos de cerne/ de ./
.m C . m.O;mo k.f C C(K/, .4) c.,« as «g«i«t« c«t«út;"'.

. kj é monomopPsmo em C

B fkí -- QK.A

B Para toda g € CÇX,A] tal que fg Caíste d C C(.X,Kj) tal que g
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A definição de cokernel de um morâsmo em uma categoria é feito de forma dual a
definição de kernel.

Definição 1.3. Sda C uma categoria aóe/cana. .Dada tina seqüêncÍa de oójetos e morPs-
mos em C

-:b .4, -&, ...i; .$. . . -&, ,.l. !q.

Oi«m« q«. « s.gdê«.á« é .-t« .e ím(./})

Definição 1.4. Sda (l? uma categoria com oóleto nu/o 0 e na g a/ está de$nida tina
soma dÍreta ©. Z)iremos qwe am oójeto X # 0 de C á indecompolzz'ue/ se a única /arma
de expressar X na /arma .A © 1? é com .4 = 0 e B = X, ou ..4 = X e B = 0

Definição 1.5. Z){zemos qt&e uma categoria C é de -Kr?z//-ScãmÍdt se todo abeto {ndecom
pontue! tem amei de endomor$smos !oca!.

E possível demonstrar que se uma categoria C é de Krull-Schmidt cada objeto M de C
pode ser expresso na forma: M = 11{ Jóia' ai C N, onde Wf' indica a soma de aÍ cópias
isomorfas do indecomponível Mi, e esta soma é única salvo permutacões.

Definição 1.6. Uma categoria é aóe/ ana quando é ad tit;a e sat s/az as seguintes propr
idades adicionais:

(1) Para todo mor$smo j C C existem em C o kernet e o caber«*el de f.

(2) Todo monomorPsmo é núcleo de sez conúcleo e qualquer epimor$smo é conúcleo de
sew ntÍc/eo.

(3) Qualquer morSsmo f 'pode ser fatorüdo na forma: e.m = f, onde e é u« epimor$s«r.o
e vn e uln 7nonovnorDsvno.

/

Sejam C e Z) categorias, um funtor (covariante) T : C ---} .D é um par de aplicações,
uma, que associa a cada objeto .A C C um objeto T(.4) C D e a outra, que para cada
morfismo a C C(.A,.B) associ, um morfismo T(a) € D(7'(.A),T(B)), tal q«e as d-s
condições seguintes são satisfeitas:

Fi : Para cada objeto .A C C, T(1.4) é o morfismo identidade de T(.4) ;

F2 : Se a composição Pc- de morfismos de C está definida então a composição T(P)T(a)
também está definida em 'D, além disso; T(P)7'(a) = T(Pa).
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Dada uma categoria C podemos definir o funtor identidade lc : C ---} C que associa a
cada objeto X C C o próprio X, e a cada morfismo .f C C o próprio morfismo /.

Um funtor contravariante da categoria T : C ---+ D é um funtor (covariante) 7'
r?oP \ '7)

Sejam C, .D categorias e F : C ---} D um funtor. Dizemos que -F é fiel (respectivamente

pleno) se para cada par de objetos ,'l, -B C C a aplicação de C(.A, .B) em D(.F(.4), F'(.B))
que associa / a .F(/) é injetora (respectivamente sobrdetora). O funtor é dito denso se

para todo objeto A C 'D existe X € C tal que .F(X) = Á.

Sejam C, IZ) categorias e -F, G : C ---.> Z) funtores. Uma "aplicação" natural ?7 : -F ---> G
é uma aplicação que a cada objeto .'! de C associa um morfismo ,7(.A) € Z)(-F(Á), G(Á)) tal
que para quaisquer objetos .4, -B C C e qual(quer / C C(.A, B) o seguinte diagrama comuta:

r'(.A) !U a(.A)
+F(/) +a(.f)

/'(.p) !B a(.e)
Quando, para todo .A C C, 77(Á) é um isomorfismo, dizemos que ?7 é um isomorfismo
natural.

Dizemos que duas categorias C e Z) são equivalentes se existirem funtores .F : C ----.> 2)
e G : .D --} C tais que -FG = IP e (7f' = lc, onde = denota um isomorfismo natural de

funtores. E sabido que um funtor é uma equivalência de categorias se e somente se é fiel,
pleno e denso.

Sejam C e 1) duas categorias aditivos, um funtor F' : C ---} :D é uma semi-equivalência
à direita se existir um funtor G : Z) ---.> C tais que G/' = lc

Definição 1.7. ZI/m /untar T : C' ---+ .Z) é alto adjunto â esquerda de am /untar S : .D ---.}
C;, (OI S é adjunto à direita de T), se pal'a cada objeto M C ObjQC) e L C ObjÇD) e:Gaste

uma bijeção: HomoÇTM,LÕ --=+ HorncÇ.M,SLÕ tal qKe para todo morlismo j . NI ---+
M', em C, e todo moras'nlo g : L ----} L' , em D, os seguintes diagrct'mas são comutatiuos

HomDÇTM,LÕ ---+ HomcÇM, SLÕ
t(r(.r»' t/.

HomoÇTM'.LÕ ---+ HomcÇM',L)

HomoÇTM,L) ----} HomcÇM. SLÕ

J.p ' +(s(p» '

HomnÇTM,L' ) ----+ HomcÇM.SL'')
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Senil,o ÇI' Çj~l)+ de$ntd(L pela co'mpostçao de TÇj) col'n cada l e. ho'm.D(:IMI ,IJà, e fq' pela

co'rnl)osição de f copllr cada. mor$smo a C HovnnÇM' .Là. E de$nidas de forma análoga g*

e (Sg)'

Exemplo 1.1. Por ezemp/o, dadas duas R-áZgebras .4 e .B, R um arte/ comutatiuo e wm
B - A bimódlto P, o juntar HomAÇP,- ) : A - mod ----+ B - mod é adjunto à direita do

/unfor P®a-- : -B mod ---+ .4 mod

Lema 1.1. Se T : C' ---.} 1) e S : Z) ----> C' são egu t;a/anciãs {nt;farsas, então T á a(Ü nto

à esquerda e à direita de S

Lema 1.2. Se o /untar T : a -----+ .D é acÜunto à d feita de S : Z) ---} a então existe uma

transformação nat ral entre ST e o j'untar identidade.

Definição 1.8. Sega .4 wma categoria aóe/cana. .Dada seqdêncía ezata curta da /arma

0 - N --:L- E

dizemos que ela cinde se e=istit h \ E ---+ N tal que fh -- \

Observação l.l. .E comum utá/ zar os conceitos de senão e retração para caracfeMzar as
seqÍiências que andem. Lembremos q'ue um moras'mo f \ X ----+ Y em umü categoria
a.ditiua é lma seção se existir h \ Y ---} X tal que hf é uma retração se existir
um mor$smo s : Y ---+ X tat que fs conhecido qKe dada uma seqiLência

e=atü CKrt« da forma:

f .. g0 ---=--- M ------- 0

4s seguintes condições são eq t;a/entes

ríJ .4 segdêncía c nde

(2) f é s.Ção

(3) g é «t«Ção

Definimos uma dualidade entre duas categorias C e D, como um funtor contravariante,
T : C ----} Z) , tal que o funtor C'P -----> .D determinado por T é uma equivalência.
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Definição 1.9. Sejam .,'l e -B categorias abe/ amas, dizemos que um /untar F : Á ---.} .B
á Grato â esgtterda se, para to(Za sequência ezaZa de ..'l

b - N --L- E --!- M - q

a seguencta

b - FN-!-:!- FE --!!- FM
á Chata

Notações: Sela -R um anel. Um R-módulo à esquerda é um grupo abeliano M, que
denotaremos aditivamente, sobre o qual existe uma ação linear de R; isto é, existe uma
transformação (--, --) : -R x il'/ ----} JM, denotado por (r, nz) = r?n, (lue satisfaz:

(1) (, + .)m

(2) ,(m + n)

(3) (,.;)m

(4) Im

para todos I', s C .R e m C J14.

Equivalentemente, M é um grupo abeliano junto com um homomorfismo de anéis
p : .R --+ -End(M), onde .End(M) é o anel dos endomorfismos do grupo abeliano M.

Consideraremos as seguintes notações:

e Mod.R a categoria dos R-módulos à direita;

e /.Z.-R a subcategoria plena de Mod-R formada pelos -R-módulos de comprimento
finito;

e mod-R a subcategoria plena de Made formada pelos B-módulos finitamente gerados.

Ressaltamos (lue muitos autores denotam por mod(-E) a categoria dos -R-módulos
finitamente apresentados.

No caso em que .4 é uma álgebra de Artin, pode-se mostrar que /./.R = moda, veja
IARSI . O exemplo abaixo mostra que em geral ./'./.R # 7nod.4.
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Exemplo 1.2. Considerando Z como módu/o sobre si mesmo, os seus sxZ)módu/os são os

ideais de Z. Seja p um nteiro rzão rzu/o, se p # l podemos obter uma sequência decrescente
de submództos não estacionária,

pz 12 p'z 2 p;z 2 2p"z 2p"+:z D

Portanto, % é módulo $nãtamente gerado que não tem comprimento limita.

Definição 1.10. Sda R «m -./. Z)i''m« gue wm« s«ócat.gor{« C d. Mod(R) é/echad«
para extensões se, para toda seqdênc a ezata Carta 0 ---> M ---} N' ---.} 7' ----} 0 com
M,T C C, tem-se que N C C.

Proposição l.l. /AXS7 ,4s seguintes a#rmações são t;erdadeÍras;

(1) A categoria if.t.R é Q menor subcategoria de Mod(.R], que é fechada pa ü extensões
e contém todos os simples.

(2) Todo R-módulo M de comprimento anito é $nitamente gerado

l.o.l Algebras
#

Definição 1.11. Sda R «m -e/ c.mwtat uo. U«.a R-á/g.ó« A co«;.êste de ««. par (A, é),
onde À. é um anel e $ 'wm homomot$smo + \ R ---+ À. cuja imüge'm está contida no centro
deA

Observemos que se A for uma B-álgebra, então A é um B-módulo que possui estrutura
de anel.

Normalmente, é é monomorfismo e neste caso identiâcamos R com a imagem de é e
dizemos que R está contido no centro de A

Definição 1.12. Sda R uma ane/ comuZafítJO arfinÍano. .Dizemos que A á uma R-á/geóra
de Artin, oz zma álgebra artiniana., se À. é $nitamente gerada como R-módulo.

Quando R é um corpo, uma base para a -R-álgebra .4, é uma base para '4 vista como
módulo, ou seja como R espaço vetorial. Se ,4 admite uma base finita dizemos .A tem
dimensão finita sobre R.

Sejam .4 e B R-álgebras. Uma transformação / : .4 ---} B é um homomorfismo de

R-álgebras se /' for um homomorfismo de R-módulos que também é homomorfismo de
anéisl isto é, / satisfaz às condições:
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(1) /(a + Z,) /(«) + /(z,) v«, z, c ..'i

(2) /(a.) ./(.) V« C Á, V, C .R

(3) /(«b) )./(b) V«,bc ..4

(4) /(1)

Um honlomorfismo de R álgebras que for sobrdetor e injetor é um isomorfismo de
R-álgebras; neste caso dizemos que A e -B são álgebras isomorfas e escrevemos .4 3 .B.
Relembramos também que os homomorfismos injetores são monomorfismos e os sobreje.-
Lotes são epimorfismos.

Definição 1.13. Sega R um ane/ comtitatit;o, dizemos q e duas R á/geó/'as ,4 e .B são
Monta-equã dentes se as categorias moda e modo são equivalentes

Seja R um anel, um R:módulo M for livre se M é isomorfo a um soma de cópias
de R, e dizemos que um R-módulo P (respectivamente /) é projetivo (respectivamente
injetivo) quando satisfaz a, seguinte condição: dados À/, N R-módulos e um epimorfismo
(respectivamente um honomorfismo) .f : M ---> N para qualquer E-morfismo g : P ----.}
}N (respectivamente g : M ---> /) existe A : P JM (respectivamente A : JV ---> /)
tal que /h = g (respectivamente A/ = g). É claro que todo módulo livre é projetivo. A
respeito de módulos projetivos temos o seguinte resultado:

Teo"ma 1.1. U«', R-mód«/. P é p,d t:" " ' s.«.e«t. s. Homo(P, --) é «.f.

Dada uma álgebra .4 com unidade sempre podemos expressa-lá como soma de módulos

projetivos, isto é, .4 = Pló: © ..(D-f?« onde cada a é um projetivo indecomponível e & Z Pj
para i# .j. Dizemos que a álgebra .4 é básica se ó{ = 1 para todo í C {l, .., n}, IJI.

Lema 1.3. Toda á/geóra de Árt n é monta eq ít;a/ente a uma (í/geóra básica

Esboço da demonstração: Dada uma álgebra ..'! = PIÓi a) .. © Pnb", consideremos a
álgebra básica .B = Hom,a(P,P), onde P = Pi © .. O &. É possível mostrar que

Hom..!(P, --) : moda ---> mod.B'P é uma equivalência de categorias cujo quase inverso

é dado por -- ®a P. Consequentemente ,4 é Nlorita equivalente a uma álgebra básica.
Para mais detalhes veja IJI

n
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1.0.2 Os funtores Hom e produto tensorial

Seja R é um anel com unidade. Consideremos M,N e P módulos sobre R. Diremos
que / : 7V x .V ---.} P é uma aplicação R-bilinear (para simpliÊcar, as vezes dizemos

simplesmente bilinear) se / for -R-homomorfismo em cada variável quando a outra está
âxa; ou seja, se ,s tr-sformações :« --+ /(z,y.) e y ---> /(z.,g) são ambas â-lineares
para cada #. C M e cada 3/. C .N

A idéia por trás da definição de produto sensorial é equiparar o trabalho com aplicações
bilineares e lineares, que é muito mais fácil

Sejam M e .V R-módulos. O produto tensoria] de JW e ]V (sobre R), denotado por
M 6)n N', é caracterizado pela seguinte propriedade universal, que formaliza a, idéia de
equiparar aplicações bilineares e lineares.

Teorema 1.2. (Propriedade Universal do Produto Tensorial) Soam M e N módu/os
sobre «m amei R. Então existe um R-módulo M ®n N e uma aplicação R-bitinear
i.: M x N ---+ M ®n N que satisfazem a seguinte prol)piedade ur\iuersal:

Dado qlülquer R-módulo P e quatq'üer aplicação bitinear f : M x N ---+ P, existe
u'ma única. aplicação linear f l M Q9n N ---+ P tat qle f -- f a i

i : MI x N ---+ M ®n N

.L/

P

Mais ainda, para todo R-módulo S, e para toda aplicação bitinear j : M x N ---.:l P
satisfazendo Q mesma 'propriedade aci'ma, então existe um isomor$smo g : M @RN ---+ S
de modo que j -- go i; isto é, o T)rodnto tensotial é único Q faenas de isomor$smo.

Retornando ao contexto anterior. Sejam M, N, P .R-módulos e / : .A/ x N ---+ P uma

transformação ã-bilinear. Então para cada n C M podemos associar uma transformação
linear /= : .N --+ P definindo /=(y) = /(z, Z/) para todo y C N'. É suficiente observar que

a transformação que associa a cada a C .A4 o R-homomorâsmo /, C -Nome(/V, P) também
é R-linear uma vez que .f é linear na segunda variável.

Reciprocamente, qualquer homomorfismo é : M ---> #omn(.N, P) define uma trans-
formação bilinear cé : M x .N --+ P da seguinte forma: .Ó(a,y) = (é(a))(y). Claro

que para cada @ a transformação có é R-bilinear. Portanto o conjunto S das trans-
formações R-bilineares de .44 x N em P esta em correspondência bijetora (que é natural)
com Ho'rn ÇM, HomÇN. P)h.
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Por outro lado S admite uma correspondência bijetora com Hom(i&/ ® N, P) , pela
definição de produto sensorial. Logo podemos inferir, e pode ser provado, que existe um
isomorfismo c-ânimo entre Ho«.(M, Hom(N, P)) e no«.(M e) N, P).

Observemos que quando R foi um anel não comutativa, os módulos M e .ÍV devem
ser R-módulos à dilecta e à esquerda respectivamente, note que o produto tensoiial deles,
(À/®nN), está bem deânido e possui estrutura de grupo abeliano. Porém (A/univ) em
geral não é um â-módulo. Há dois importantes casos especiais em que o produto sensorial
tem estrutura de -R-módulo, a saber, quando .A/ = .Rn ou JV =n R. Nestes casos além

de (M®nN) ter estrutura de R-módulo pode-se provar o resultado que enunciaremos a
seguir. Pala mais detalhes sugerimos IJI.

Mais geralmente, se Jk/ for um .4 -- .R-- bimódu]o (respectivamente ]V um R -- Á--
bimódulo), (M®niV) tem estrutura natural de .4-- módulo à esquerda(respectivamente
de .B-- módulo direita).

Teorema 1.3. Sejam -R um ürzc/ com n dado mão necessariamente comutatíuoJ, M
e N R-m,ódutos à direita e à esqlte'rda respectiva'm,ente. Então o R-módulo à es(I'ttetdü

((Rn)®nN) é {s.m.rÍo â . .R-mód«/. â í«áf. (M®n(nR)) á {««..r$o âM

Qualquer homorfismo de anéis é : R S permite dai' uma estrutura de .R módulos
aos S módulos por intermédio de é. Este processo define um funtor de moda em made

que possui adjuntos à direita e à esquerda, que são dados por #omn(S, --) e . G)n S
respectivamente, os quais são chamados de mudança de anel.

Observação 1.2. r Jk4udança de ane/9 Seja é : .R ---} S tlm Áomor$smo de anéis, então

todo S módulo M T)ode ser Disto como R-módulo uia +. De fato, M está associado Q um
par ÇM,X], onde X : S M é Q ação de S em M, Q composição de # caiu \ dá
uma ação de R em M, portanto M tem estrutura de R-módulo.

Dado um homorfismo de anéis é : -R ---} S, o processo descrito na observação acima
permite definir um funtor excito TÓ : moda ---} mod.R.

Seja é : -R ---.} S um homorfismo de anéis, o funtor FÓ =n S ®s -- : moda ---} mod.R
tem como adjunto à direita o funtor nom(RRs, --) : moda --+ mod-R e adjunto à esquerda
o funtor sS 6)X --. Os funtores sS ®x -- e nom(nRs, --) são equivalentes ao funtor de
mudança de anel, além disso se é é sobrejetor temos TÓFÓ = l

Seja R um anel e considere e um idempotente não nulo de .R. Então S = e.Re é anel
com identidade. Observe que a cada M C mod.R podemos associar um S-módulo dado
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pelo grupo abeliano e.IW = {ea : a C M} (subgrupo de M), munido da ação que associa

a cada (ere,ea) ---+ el'ea torna-se um módulo à direita, aqui ere denota um elemento
qualquer de eRe e ez denota um elemento de eM. A multiplicação à esquerda pelo
idempotente e define um funtor (covariante) aditivo de made em moda, bastando para
isso deânir sobre os n-morfismos, / : ]W ---} .M, o morfismo restrição, isto é, Te(/) = /1.m.

Pode se verificar que este funtor coincide com o funtor de mudança de base proveniente
do homomorfismo de R em S definido pela multiplicação à esquerda por e. Seja n.A4s um
bimódulo, ?7 : eR ®n M ---} e.A/s dado por 7)(e e) m) = em é isomorfismo, induz uma

transformação natural entre os funtores e-R®n -- e Te, dado por p : JW®s/ ---} (n.A4'/)/S/,
sendo p(m ® .f) = m.f, aqui ./ = 1 -- e.

Dado um homorfismo de anéis é : R --.-.} S. Olhe para os bimódulos sSn e nSs com
estruturas induzidas por é, então o funtor TÓ =s S®n-- : mod.R ---} moda leva projetivos
em projetivos, e HÓ = Nome(Ss, --) : made --+ moda leva injetivos em injetivos

1.1 -n.x' z-+ + + +Mor.Hsmos minimais Dualidade 'llYansposta

Vamos deÊnir, de acordo com IARSI, morfismos minimais à direita e à esquerda entre
módulos. Estes conceitos são especialmente interessantes quando tratamos dos conceitos
de cobertura projetiva e envolvente injetiva.

Seja E um anel. Fixemos um R-módulo C' # 0. Consideremos .4/od(R)/O' a categoria
cujos objetos são os .R- homomorfismos com imagem em O', isto é, .f é um objeto de
M.d(.R)/C' qu«do / € .#.«.a(.B, C'). Tom-do .f, /' em Obj(Mod(R)/C'), um moMsmo
g : / ---} /' é um -R- homomorâsmo g : B ---> .B' tal que o seguinte diagrama comuta;

+a / f'

/ aB

.B/

( Segue que g : / --+ .f' é um isomorfismo em Mod(R)/C' se e somente se g : .B ---} B'
é isomoríismo em Mod(R).)

Definição 1.14. -Dizemos gue .f : -B --..} C' é mínima/ a d feita se .#omM.dn/a(/, /) -- {0}
tem apenas isomor$smos.

Fixando um R--módulo .A, consideremos .A/od(R)'\Á a categoria cujos objetos são
os homomorfismos / C Homo(.A, .B). Dados ./',/' objetos em Mod(R)\.A um morfismo
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g : .f ---> ./', onde .f C Homo(À,.B) e ./' C Homo(.'l,.B'), é «m n- homomo-filmo
g : .B ---} .B' tal que g/ = /'. Assim, podemos definir morfismo minimal à esquerda

da seguinte forma: / : .4 ---> .B é minimal à esquerda se os únicos homomorfismos que

fatorani .f poi ela mesma são isomorfislnos, isto é, sempre que g : .B ----} -B é tal que
g./ = ./, implica que g é isomorâsmo.

Introduzimos uma relação de equivalência sobre os objetos de Mod(R)/O determi-
nand.o qüe f ''-' ft se e san\en\e se HoTTtNlodRjcÇj} fi'') =# b e Hol-n,ModRjcÇf ) j) :# Q. Eint
IARSI a Proposição 2.1 do capítulo l mostra que para módulos de comprimento finito cada
classe de equivalência desta relação contém um morfismo minimal à direita. O resultado
da versão dual da Proposição 2.1 também é valido.

Te-''"a 1.4. S'y.m R «m -'Z, C' ««. R-mód«/. ' g : X ---> O e«, Ob.j(Mod(.R)/C')
com X de comprimento ./frito. .Então ez ste wma decomposição X = X'llX" ta/ gue
g lx,: X' ---.> O é mín ma/ à direita e g lx«= 0.

Com as notações do teorema acima diz-se que g lx, é uma versão minimal de g

l)efinição 1.15. Um epimor$smo / : M -----} JV é chamado esserzcia/ se o mor$smo
g : X ----+ M jor epimor$smo sempre q'tte jg : X -----+ N for um epimorjismo.

Definição 1.16. ZI/m monomor$smo .f : ik/ ----+ .ÍV é chamado essencÍa/ se im/ Í'l U # {0}
para todo U SKbmódttlo não nulo de N

Quando R é um anel artiniano todo epimoifismo essencial é minimal à direita (a
demonstração deste resultado pode sei vista em IARS))

Definição 1.17. Sda -R am ane/ arfÍniano. -Dizemos gae wm epÍmor$s7no ./ : P ---} M
é uma, cobertura, projetiua de M se P jor prajetiuo e j jot essencial. Dizemos que 'um
mono'mor$smo J : M ----} l é urna enuoluente injetiua de h'l se l for injetiuo e f for
essência!.

DeÊnição 1.18. Sqa R um ane/. Z)iremos gue mod R tem suÉcáerztes projet oos r respec-
tivamente injetiuos) se todo objeto de mod R admite cobertura projetiua (respectiuamel-tte
en«olt,ente {njeti«).

Definição 1.19. Uma Teso/wção /{z;re Írespectiuamerzte pro/efiuaJ de um .R-módK/o N é
uma següência ezata

- ----} Fi

em que cada Fi é zm módulo livre (respectivamente projetiuo)
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Observação 1.3. Um /ato conhecido á gue gua/quer .R-módu/o Ã4 adm te Hma Teso/ração

/fure. .4/ém disso, sempre adm te uma amuo/ciente irÜef t;a, mas pode leão admitir uma
cobeüuta projetiua. Porém, pode-se prouüt que se À. fol' uma álgebra de A'üin todos os
A.-mództos admitem cobertura projetiua.

Seja X um ã-módulo. Uma apresentação projetiva para X é uma seqüência excita
da forma Pi --!!-- Po --:!g-- X ------ 0 com PI , Eo projetivos. E a apresentação projetiva é

dita minimal quando /o : Po ----} X e ./i : Pt ----} Ã.er(/o) são coberturas projetivas.

l.l.l Dualidade e 'l)ansposta

Lembramos que se R for um corpo existe uma dualidade associada a ele. Para um
anel artiniano comutativo R também existe uma dualidade d : moer ---} moda, para
mais detalhes veja IARSI. A partir de d é possível definir uma dualidade para, qualquer
R-álgebra de Artin A. A idéia é a seguinte, como cada A-módulo é um R módulo e d(X)
tem estrutura de A'P-módulo, d determina um funtor 1) : moda ---} moda'P que também
é uma dualidade.

Sendo A uma -R-álgebra de Artin, moda tem apenas um número finito de módulos
simples não isomorfos. Sda {St, .., Sn} um conjunto completo de módulos simples não
isomoríos de moda. Considera-se J = llL:: /(.$), onde /(&) é a envolvente injetiva de
Si, definimos d : moer --+ moer sendo o funtor d = -aomn(--, J), a Proposição 3.1 de
IARS] nos garante que d é uma dualidade. Agora, como todo A-módulo tem uma estrutura
de R-módulo e para cada X C moda, Homo(X, J) tem uma estrutura natural de A'P-
módulo definida assim: Dada / C Nome(X, J) e À C A definimos (/À)(z) = /(Àa) para
todo z C X, segue que d define um funtor Z) : moda ---} moda'P. E importante destacar
que se X for finitamente gerado como A-módulo, então -#omn(X, J) é ânitamente gerado
como A'P-módulo.

teorema \.5. (3.3 cal) 2 IARS]) Sempre que N. fot uma R-álgebrü de Artin, o jbntor
D l m,odh. ---.+ modNoP, induzido pe\a dlalida,de d = 'moer. ----+ moer, e vmQ dualidade.

Agora iremos definir o funtor * : moda'P ----} moda'P. Trata-se de um funtor contra-
variante que restrito a subctegoria dos projetivos é uma dualidade.

Dado um A-módulo .4 podemos considerar o grupo abeliano nona(.4,A) com a se-
guinte operação; (.fÀ)(a) = /(z)..X, para quaisquer / C Xamã(.A,A), À C A e z € 4.
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Desta maneira damos -Rama(.4, A) uma estrutura de A'P-módulo, o qual denotamos por
4*, para um morfismo / : Á --+ .B, deânimos /' sendo -Nona(./',A) : .B" ---.} .,4* dada
por .H0'7z,t(/, A)(g) = g/ para todo g C -B'. Verifica-se que * : moda ----} 7nodA'P é um

funtor contravariante, e a Proposição 4.2 de IARSI nos garante que o funtoi associado a
Mama(--, A) restrito a subcategoria do projetivos é uma dualidade.

Definição 1.20. Ítransposta de .4us/azzder-Reiten9 ons acre C' C moda e sda

& ---!- & - a - o

a apl'esentüção pro3etiua minimal. Então C N Çf). Aplicando ü d'nulidade D ao

mor$smo f conseguiremos o mor$smo: f* : P;-L--,- P; Associado Q f* temos o módulo
cokerÇf' ) Ç: «DANO' o qual é chamado transposta de C e de.\otü(Lo por TTÇC).

A composição DTr = r recebe o nome de translação de Auslander-Reiten e desem-
penha um papel chave na construção das sequências de Auslander-Reiten em álgebras de
ArtiTIrii

1.2 Algebras de caminhos
P

Agora vamos introduzir as noções de aljava e de álgebra de caminhos. Uma aljava,
I', é um sistema I' = (1'o, I'i, o, t) onde I'o é um conjunto ( cujos elementos são chamados
de vértices), I'i é um conjunto ( cujos elementos são chamados de flechas), e o,t são
aplicações de I'i para I'o portanto, que associam a cada flecha um vértice. Se a C I'i,
o(a) é chamado origem de a e t(a) é chamado término de a. Uma aljava é dita Ênita se
ambos os conjuntos I'o e I'i são finitos.

Definição 1.21. t/m cam nÀo y de comprimento n, n > 0, na aÜat;a I' á ma seqdêncáa

não t;azia de ./ZecÀas 7 = ai...a. fa/ que t(ai) = o(af+i) para todo = 1,..,n -- 1. ,4
cada vértice i € Fo associamos também um objeto ei, chamado caminho triuia!, de$nimos
.(..) "m" g«. «s. c««.{«A. *'m c.mp«im.«to ««/'.

Definição 1.22. Z)ado um camÍnÀo não tr oia/ ' = 'li...a. de$nimos o(7) = o(ai) e
t('r) (a«). No «« '«. q«. o(7) = t('y) di«m« g«. 7 á «. .{««{t. .M.«t.d',
chamamos de laço um circuito ori,untado de tamanho 1, ox seja,, quando uma fecha tem
mesma origem e témnino.
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Definição 1.23. Z)aços {,.j C I'o dizemos que í e .j estão unidos por aresta se ezisf r
aC I': t«/q«eo(a:) .t(a:) o(a:)=.j et(a:)={. t/m««Ü«« é""'-
quando para quaisquer dois vértices ie j em Fo a seguintes condição J'or ued$cada:

e Sempre que { # .j existe uma sega;ênc a de t;értices Zt = i, ..,l. = .j tais que /i e Zi+t

estão unidos por arestas, para todo iC {l, . . . , n -- l]..

Sda k um corpo. Consideremos kl' o k-espaço vetorial com base o conjunto de todos
os caminhos de I'. É importante notarmos que kl' tem estrutura de k-álgebra. A multi-
plicação é induzida por linearidade pela multiplicação de caminhos, definida da seguinte
forma:

«,- l :, se o(P) # t(a)
se o(P)

Observemos que a.P = P se a = e.(P) e cv./3 ' a se P = et(a)

Diz-se que um anel é hereditário a direita se todos os seus ideais à direita são projetivos.
E sabido que toda álgebra de caminhos é hereditária, uma demonstração deste fato pode
ser encontrada em IGrl.

Gostaríamos de ressaltar que neste trabalho quando nos referimos a álgebras here-
ditárias estamos tratando de álgebras hereditárias bilaterais.

Definição 1.24. Soam k zlm corpo e I' uma aÜaua. Z)enotemos por r' o idem/ de kl'
gera,do por todas as Pechas de [\. Dizemos q'u,e lm ideal X de kT, é admissÍue] quando
satisfaz a,:

e X C /'2

e .F" C X para algum n C N

Uma relação em kl' é uma combinação linear de caminhos de comprimento maior ou

igual à dois com mesma origem e o mesmo término. Um conjunto E contido em um ideal
admissível / é um sistema de relações de / se for gerador de / e composto por relações de

Um importante resultado com relação a estes conceitos é a proposição abaixo cuja
demonstração pode ser encontrada em IARSj.
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Proposição 1.2. Sda / tzm área/ admissz'ue/ da k-á/febra ÊI'. .Então e=Íste um c07Üunto
anito de I'etüções p\,..,pt, t C N tal (lue l p\,...pt >
Definição 1.25. t/ma a a a com re/anões (I',p) é dada por uma aÜaua I' e ?lm sistema
de relações p de um idem! adntissíuel de kP. A álgebra de caminhos dada por uma aljaua

com relações (F,p) é, por definição, átgebt'a -=!r

Lembramos que uma álgebl'a Á é básica quando ..{.A = Pi ll .. ll Ps, onde Pi é À-
módulo projetivo indecomponível e .R Z P.j sempre que { # .j para todo {,.j C {l, .., s}.

Sejam A um corpo algebricamente fechado, e A uma k-álgebra básica de dimensão
finita. O primeiro Teorenaa de Gabriel nos assegura que existe uma aJjava I' e um
conjunto de relações p de ÊI' tal que A é isomorfa à álgebra de caminhos da aliava com

relações (I',p) sobre o corpo A, isto é, A Çg A:;:5Sn . Ademais, esta álgebia de caminhos
está completamente determinada por JI. A aljava I', assim associada à A, recebe o nome
de aliava ordinária de A.

Queremos ressaltar ainda que se ]\ for uma k-álgebra nas condições do teorema de
Gabriel apesar da álgebra de caminhos estar determinada, o mesmo não ocorre com o
conjunto das relações, como mostra o seguinte exemplo.

Exemplo 1.3. Sejam k wm corpo e Q a afaz;a apresentada na #gtzr'a aóaizo. bons deram(Zo

os canil\ fetos de relações p = \l3a-- lz ,al3,la l e p' - \l3a-- la ,al) -- al$,1a ,l4 }. Pode-

se ueti$cat que os ideais gerados por p e p' são admissíveis e dista,Rios. Entretanto, as
átgebras -l!?S e KQ são iso-morfüs.

P

e

Figura 1.1: ajjava Q

Seja A uma k-álgebra de dimensão finita, indecomponível e básica, e tomemos .E =
{ei, .., e«} um sistema completo de idempotentes ortogonais e primitivos de A. A deter-

minação da aliava ordinária de A pode ser realizada tomando um conjunto (de vértices)
em bijeção com E, e estipulando que entre os vértices ie j existem exatamente
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dimkjej(fada/rad'A)eil flechas.

Definição 1.26. Sda (I',p) uma aÜaua com re/anões. .Diz-se gue ma re/anão p
)l.'l<j$. Àjwj C / é m n ma/ se m à 2 e para todo J stébcon#unto pr( rio não uazÍo
de {l, ..,m}, )ll:jcJ Àjwj « /, onde Àj C A e wj são camÍnÀos.

Definição 1.27. Soam A uma k-á/geóra de dimensão ./imita e k a/geór comente /ecÀado.
Dizemos que À. é uma álgebra tdangutar se a aljaua ordinária de A. não possua circuitos
orientados.

Seja I' uma ajjava. Uma representação finitamente gerada de I' é dada por um
sistema }'' = ((%)ieF.,(/a)«eF:), onde para cada í C I'o, U é um k-espaço vetorial de
dimensão finita e /a é uma transformação A-linear de %(.) para U(a). Dado um caminho
não trivial ' = al . . . at, t C N, de ia .j em I' podemos deÊnir y(7) como a transformação
linear de % para I'Ç dada pela composta /.. . . . /al e estendemos esta definição para uma

combinação linear de caminhos por linearidade.

Dizemos que uma representação y satisfaz uma relação r se y(r) = 0, e dizemos V'
satisfaz um sistema de relações p se V satisfizer cada relação r C p. Uma representação
de uma aliava com relações (I', p) é uma representação de I' que satisfm as relações de p.

Deânição 1.28. C/m'z representação ./in lamente gerada de wma afaz;a com re/anões (I', p)
é u,ma teT)rebentação $nitümente gerada de T qqe satisfaz as relações de p.

Definição 1.29. Sd«m y = ((%)iCF.,(/a).Cr.) W' = ((Wi)iCr.,(g.).Cr.) d«« «P«-
tentações de I', um mor$smo é : r ---.} W é tlm sistema de trens/armações k-/{neares
'# - (éi)icr. fa/ q e para cada a € 1'i o seguinte diagrama cometa;

} (-) ':!b v (-)
'LÓo(a) (-) 'bét(a)

}c(.) '!q }K(-)

A composição de morfismos é definida coordenada a coordenada. Desta forma fica

definida a categoria das representações finitamente geradas de (I', p), a qual denota-
remos por mod(I', p). Dada A uma k-álgebra de dimensão finita, indecomponível, básica,
e sendo k algebricamente fechado, pelo teorema de Gabriel A é isomorfa a uma álgebra de
caminhos da forma (I', p) , nestas condições há um importante resultado que nos assegura
que a categoria construída da forma acima e moda são equivalentes.

Teorema 1.6. Sda A 3 ::llE, onde k é um corpo aZgeóMcamente ./ecàada e (I',p) uma

aÜaua com re/anões. C'om a notação acima mod(I',p) e moda são eguioa/entes como
k - catego'r' ias .
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1.3 Extensões por um ponto

Nesta seção iremos destacar alonlns fatos a respeito de extensões por um ponto de uma

álgebra. Os principais resultados mencionados aqui podem ser encontrados na seção 2 do
capítulo 111 do livro de Auslander-Reiten-Smalé.

Dadas .A e .B álgebras de Artin e M =B /k/J um Á -- -B- bimódulo, isto é JL/ é um
.4-módulo à direita e um .B-módulo à esquerda tal que (Z)m)a = Z,(ma) para todos os

cz C ..'l, b C Z?,m C iü:f. Podemos construir o seguinte anel de matrizes triangulares R

Neste sentido, os elementos de R são matrizes da forma 1 " ' 1 com soma e mul

tiplicação induzidas pelas operações usuais de matrizes.

ai 0 ai+a2 0
mi+ m2 bi+b2

n. n ala2
rnla2 + bivn2

Pode-se dar uma descrição dos B módulos em termos de triplas (..4.V,.B -H, /) onde ]V

é um À-módulo, .ir é um .B-módulo e / : M ®.,! N ---+ .# um .B-morfismo. No caso em

que .A for um corpo e .B for uma álgebra sobre ..4 o anel R acima é chamado de extensão

por um ponto de B pelo módulo i14, ver IARSI.

Observação 1.4. C'onside,-do d«« t,{p/as .4 = (y. X, /) e -B = (U, y.g), « se«.« d{«ta
de ..'l e .B é dado por

.'!o-a -(}''© u,x o v.l l)
4«'«., «m' t,!p/« (y,X, ./') é í«de«mp-úe/ s. «ã. p.de «, .«p«. - ./b«."

(K x, .r) - (h © t4, x: © x:, r'?'l)Á

O«d. y = h © V2, X - X: a) X: e / = (ÍI) ;ã. d«.mpo.áçõ« não fd«i«{'.
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Definição 1.30. Sda k um corpo, .B uma k-á/geóra de dimensão ./imita e M um .B módw/o

$nitamente gerado. Definimos Q extensão por um ponto de B pelo módu,lo M sendo Q
seguinte k-álgebra

Podemos fazer a seguinte interpretação da extensão por um ponto quando a álgebra,

.B é uma álgebra de caminhos de dimensão finita. Sda .A = BI.ü/l, fixando uma fonte

i na aljava ordinário de ..4, consideremos e{ o correspondente idempotente em .A. Como
não há caminhos terminando em {, segue que eiB(l -- ei) = 0, e eiBet çg k. Observemos
que a aljava de .B pode ser obtido a partir do quiver de BI.a/l simplesmente removendo o
vértice i e as relações começadas em i, em outras palavras .B 3 (1 -- ei).A(l -- ei). Ou seja,
podemos interpretar o quiver ordinário de .A sendo obtido adicionando-se ao quiver de
B um novo vértice í, junto com as flechas e relações iniciadas neste vértice novo. Assim
obtemos

.nlwla

Observação 1.5. Sda .B tina h-á/geóra e N = Ã;" am k-espaço retoma/. [/ma oez que

M ®* N = M", ;'g«. q«. d«d. «m BIMl-mód«/. (A", #, /) p.d.«.« i"t'rp«t« / ««..

um B homomor$smo de M" em H

Proposição 1.3. Sejam B uma k á/febra de dimensão ./imita e JU am .B-nada/o. (lbm
re/açâo ao ane/ BI.aíl, a extensão por um ponto de -B por M, temos a sega nte descrição
dos módulos simples, projetiuos e injetiuos.

rl) X é «m .BIMl-mód«/o .{mp/e., « . «me«t. «, o« X 3 (0, S,0), « X a (k, 0,0),
onde S é um B-módulo simples.

rPJ X é um -BIMl-mádu/o prdet{« {ndecomponúeC se e somente se, X 3 (0, P,0) .«
X 3 (k, M, l), .«d. P é «m .B-mód«/. p,d'ti" i"'Z"omp.«ú./.

(Sy X é «. BIWl-«.óa«/. i«jetí« i«d".mp-ú./, " ' se«.."*' «, o« X = (k, 0, 0), o«
X = (.Horas(.M, l),l,e), onde l é um B-módulo {njetiuo indecomponíüel e e : M ®
Homo(]t/, /) ---> / é dada por e(m®g) = g(m) para todo m C .A/ e g C Nona(M, /)

Observação 1.6. Sda / tzm B-módu/o {rÜetÍt;o {ndecomponz'üe/. Pe/a proposição acima,

s. #om«(M, .r) .«tã. (0, .r, 0) á {«jet{« 'm m.d-BIMI
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1.4 Sequências e Aljavas de Auslander-Reiten

As sequências que quase andem, anualmente conhecidas como sequências de Auslander-

Reiten, desempenham um papel importantíssimo na teoria de representações de álgebras.
M. Auslander e 1. Reiten desenvolveram estas técnicas na década de 70 e elas inüuenciaram
decisivamente o rumo de toda a teoria.

Apresentaremos sucintamente as definições básicas e enunciaremos alguns dos resulta.
dos mais importantes a este respeito. Para mais detalhes recomendamos IARSI.

Definição 1.31. Sda A uma á/geóra de ,4din. Chamaremos de sequência de Auslander
Reiten a toda segdênc a ezata curta de mod/\ da /arma:

Q - N --L- E --t- M - Q

satisfazendo as seguintes col-adições

(1) A seqiLênciü niio cinde

(2) M e N são indico«lponíteis

(3) para qualquer morlismo h : X ----} M em n-toda, que não seja um epimor$smo que

cinde, existe h l X -----.+ E tal (lue gh

O próximo resultado que enunciaremos nos garante a existência e unicidade, a menos
de isomorÊsmos, de sequências de Auslander-Reiten em moda quando A for uma álgebra
de Artin.

Teor'ema 1.7. Íatzs/arder--ReítenJ Soam A tina á/geóra de .4rtin e M um A-mádu/o
indecomponíue!.

(1) Se M não for projetiuo existe u«r.a (única. Q menos de iso«ot$smo) sequência de
Auslünder-Reiten terminando em M

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

N"se ca;., te«~.; N = DT«tM) («j. o «sutt«do 1.5, e « de$nição 1.20 )
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(2) Se M não for injetãuo ezãste uma ( lírica Q menos de {somorSsma) seqiiência de

Auslander-Reiten iniciando em M

ü - M --L- E--z- N - Q

Nesse caso, temos N çg TTDtM)(uejü o resultado 1.5, e cl de$nição 1.20 )

Definição 1.32. Soam A wma á/febra de .4rtÍn, M zlm A-módu/o {ndecomponúe/ g
E ----+ M em modo... Diremos que g é nm mor$smo quase cingido à direita se;

(1) g não fot epi'm,orfismo qKe cinde;

(2) Se h : X --+ M em moda. e não for epimor$smo que cinde, então existe h' : X ---+
E tal que gh'

Dualmente um morfismo / : M ---} E, onde M é um indecomponível, é quase cindido
à esquerda, se / não for mono que cinde e todo morfismo h : M -----} X que não for
monomorfismo que cinde se fatora através da /

Definição 1.33. 1)ado -E C moda ándecomponz'ue/J dizemos que .f : M ---} .E é um

mor$smo poços ozl simp/esmente poço em M, se / /or um mor#smo mínima/ à direita e
quase cingido à direita. Analogamente, um morPsmo M ---+ E, com M indecom7)oníoet,

é dito í'ante quando /or mínima/ á esgtéerda e quase cima do â esquerda.

Definição 1.34. Sda A uma á/geóra de ,4rtin. t/m mor$smo / C nona(X, y) qKe não

cinde é dito itredutÍuet se para cada decomposição de f é um epimorjismo que
cinde ou h é monomor$smo que cinde.

Um morfismo / C Xamã(X, y) que não é monomorâsmo nem epimorfismo sempre
pode ser fatorado naturalmente (ver IARSI cap 11), pensando em sua imagem. Portanto,
se / for irredutível, / será um epimorfismo ou um monomorfismo.

Proposição 1.4. /ÁZS7 Soam A wma á/geóra de 4rtin e M um A módté/o índecomponz'ue/.

'4s segwjntes a$rmações são verdadeiras;

(1) Um moras«~o h \ M é ir«dutíuet se e somente se «isto h' \ M --"-+ X' tal
que (A, A'): : M --+ X © X' é uma /ante.

(2) Um mor$smo h : X ---} M é irredutível se e somente se existe h' : X' ----} M tal
qwe (A, A') : X © X' ---} iM é um poço
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Proposição 1.5. Z)ada wm segdêncía de ,4tzs/arder-./?eáten;

ü - N ---=- E ---L- M - q

rate qze f é wl-n morPslno fonte e g é tLm moras'mo poço Ademais qltatquer outro mor-
Ssmo fonte e« N (.« poço em M) é iso««fo « f (o« « g).

Proposição 1.6. r'/) Se P /or um pro/etíuo indecomp072z'ue/ rzâo sámp/es então a in-

clusão do I'radical de P em P é o único morjism.o 'poço, a menos de isomor$sino
chegando em P

le) Se l fo« um injeti« indec.«p.n{«l nã. simples e«tã. « p«jeção n«t-«t de l .«
ljsocl é o Único m.or$smo !onde, ü menos de isomoT'esmo, sctindo de l

Definição 1.35. /Á-RS7 Sda A Hma á/febra de Ártin. ,4 aljava de Auslander-Reiten
de À., a qltal denotamas T)or TI,., é de$nidü da seguinte forma:

(1) Os vértices esta,o em correspovtdência biuníuoca com, as classes de isomor$smos dos
/\-módté/os, isto e, doara cada índecomponúe/ M associamos Hm t;érl ce IÀ/l e os
vértices liU/l e l.a/'l são os mesmos se e somente se ik/ :g ii14'

r2,1 E:riste zlrrza ./ZecAa de ].ü4] para [a],]IU/] ---.} ]X] , se e somente se, ezÍste um morfsmo
í«.d«túe/ de M p«« iV. .4 ./Z«Ã« IWI tem «/-çã. («, Z,) « «i;ti' ""'; p'ç'
M' ÇD X ---.+ N, onde M não é somando direto de X, e umü fonte M ----} Nb ÇB Y,
onde N não é somaltdo direto de Y

Definição 1.36. /RSV Sda A uma á/geóra de ,4rfjn Àe7'edifáda. .Dizemos gue um i\-

moda/o X á pós-projetivo Írespect lamente pré-injetivo ,) g ando ez st r r C N ta/

qKe ÇTTD)'P = X (tesa)ectiuamente ÇDTr)'l para a,lgzm N-módulo projetiuo P

l«specti-mente À.-mód«to in3eti« l).

Queremos ressaltam que M. Auslander e S. Smalo deâniram módulos pré-injetivos e
pós-projetivos num contexto mais geral, que eles denominavam pré-projetivos. Contudo,
neste trabalho necessitamos apenas deste conceito para álgebras artinianas hereditárias.

Observação 1.7. iVuitos azitores chamam os módtt/os pós-proyetit;os de pré-proyefít;os.

Definição 1.37. /aS7 Seja A «ma á/geóra. Dizemos que uma SHócateg07'ia aditíua C de
moda. é conttauariantemente $nitü se para todo X C moda. existe Y e C e lm mor$smo
f : Y tal que

Xamã(M, }') ---> Nona(M, X) --+ 0
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á ezata para todo M C C

Lembramos que o conceito de subcategoria covariantemente finita é dual ao de sub..
categoria covariantemente Ênita, e que uma subcategoria é funtorialmente finta se for
covariantemente finita e covariantemente finita.

1.5 ];'fitos de Algebra Homológica
a

Nesta seção iremos tratar de alguns conceitos de álgebra homológica que serão inten-
samente utilizados no desenvolvimento de nosso trabalho. Os conceitos aqui apresentados

podem ser encontrados em IWI e IRI.

Seja .4 uma categoria, um complexo em .4 é uma família de objetos ..'l. C .,4 e mofismos
d. : .A« ---} .A«+i, n c Z

Á'- -J=,. ..4..: !!:L n € Z

tal que d.d+l = 0. As aplicações d. são chamadas diferenciais. Algumas vezes
denotamos um complexo como .A' por (.A«, d«)«cz.

Se .4 possui o objeto zero, podemos associar a cada X C Ob.j(.4) um complexo, o qual
tem na k-ésima posição o objeto X, em todas as demais o objeto zero, os diferenciais são

todos nulos também. A este complexo chamamos complexo concentrado de X no nível k,
e denotamos por Xjkl

1.5.1 Complexos e Homotopia

Nesta seção começamos com o conceito de complexo (ou complexo de cadeia), para pos
teriormente definir a categoria -K(.4) .

Definição 1.38. Se .4 .»r ma categoria adítiua, C'om(.4) denota a categor a de como/Caos
de A Q qual se de$ne co'mo segue

Objetos: São seqiiências de objetos e mor$smos de A, da forma

a' --+ C. Jb an.: :l:q C'.., ---+ , ta/ gue d..i o d. = 0
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Mot$smos: Um morSsmo de completos está dado 'pot zma seqÍLência de A-mo'r$smos
B' ... .a. !q .a..: ':q' .a.-,
.l ç, ),., +p« J.p«-: +v','-,
C' ...-..} 0. !q Cn.: a!!Ç 0.-, --->

Sendo todos os quadrados comutativos.

Dado um complexo (7' = (C«, d«)«cz fazendo a reindexação de índices dada por O'" =
O., e d'" = d. temos o que chama-se de co-complexos (ou co-complexos de cadeia). As
noções de morfismos e quase isomorfismos de co-complexos são as mesmas de complexos,

e a definição de co-homologia é similar a de homologia.

Teorema 1.8. Se .4 /or wma calegor a aóe/cana, erztão a categoria dos como/egos de .4,
C'o«.(Á), t.mbém . é.

Definição 1.39. S©a (.A,d) wm como/ezo, calma-se n-ésimo oóleto de /zona/agia de .4
« Hn(Á) d«,,'Ímd«+:.

Definição 1.40. .Di««.o' g«e «. ««.p/e« (.A,d) é «'ú/{c', '« '"t', q«-do Hn(.4) =

0 Vn C Z.

Definição 1.41. Sd« / ; (Á,d) um mor$mo de «mp/egos. Pa« «da n C Z
degná«.« #n(.f) : Xn(À) --+ #n(.A'), qae «soca« z« + im(d+-) -} /n(Z.) + im(dl.+:).

Observação 1.8. Seja .4 uma categoNa aóe/fama. Abate qwe o n-ésimo /untar de pomo/a-
gia, Zn : C'o«a(.4) --+ .4 é u«. /untar adia uo isto é Hn(/ + g) = Hn(/) + Hn(g)).

Definição 1.42. Mor$smos .17omot(bicos; Dois mor$smos de como/Caos p e @ de .B' a

O' são ditos homotópicos, ' se escoe«e y -, '$, se eaisti«m mo,$s«o; (di«gon«is) hi tais

gue gn-l -- SPn--i = Àn--2dBn--l 4' danAR--l, OU sqa, o seguz12te dtagraz7z(z cozzzuta

B..i 'l!!# B.-2 "'''>

+ /..l )./ A..2 .L Zn-2

0..: agq' a,.-, --}
onde t. = tp. -- '+« para todo n ç: %

Sda .4 uma categoria aditivo e X' = (X«, d.) C C'om(.4). Dizemos que X' é limitado
superiormente se existe n C Z tal que Xi = 0 para todo i> n, e X' é limitado inferi-
ormente se existe m C Z tal que .X. = 0 para todo i< m. Um complexo é limitado se
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for limitado inferiormente e superiormente. E dizemos que X' tem homologia limitada se
existem n,m C Z, n > m ta] que ]7i(X') = 0 para todo i> n, e .It(X') = 0 para todo

8<m

Definição 1.43. Z)iremos gue dois como/Caos .4 e .B são quase isom07$os se existir Á --=r

B, morÊsmo de completos, tüt que H.(j) é um isomor$smo, ''Jn C %.

Notação: se f : A -----+ B é um quase-isomot$smo denota-se: if é um «x

Observação 1.9. Dados mor$smos de como/Caos p e @ de -B' a C'', temos

(1) v + -P - '+ '"' q

(2) Os morPsmos ho«otó'picos ü zero formam u« ideal da categoria ComÇA3

r39 .4 re/açâo «' em .Nona.«(.A) (.B',C'') á u«.a egtt t,a/êncáa. Esta re/anão de equí
valência é chamada relação de equivalência de homotopia.

Observação 1.10. Seja .4 uma áZgeZPra e M C mod4. t/ma Teso/ração proletit;a Írespecti-
««.e«te «m« ««/«çã. {«/et{«) de M é «. como/e« P' = (Pn,d.)«« r«'p«t;«m.«t.
"m «-««.p/e« /' = (.r",d")««) , .j-*' ""' «m« .p/á«ção . : no ---} M Ú'«p«t:-
uümente e : M ---+ I'), sendo que o completos P' (respectivamente I') satisfazem as
seguintes condições;

r.Z,) a = 0 para i< 0 Írespectít;amante /i = 0 para i< 0,)

(2) Pi é projetioo (respectivamente li {njetiuo) para todo iC 7.

(3) O conFIe« -«ent«do

--+ Pn Elq Pn.:

á eaato

(respectivamente o co-completo aumentado

---.> 0 --.-} M' --!+ /o -!b /i -!b. /"+i --..}

é ezafo2
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Para simpti$car denotümos u,ma. resolução projetiua de nm módulo M pot WÇM). Cada
«.oO.«.o / : M ----> ]V {«d" «m «.o,$sm. I'(/) : F'(M) --+ I"(N).

Natural.mente, associada a uma resolução l)rojetiuü de M podeprtos de$nir uríl cova\'pte=o

de projetiuos deletarido M. Para isso basta associarmos a tina resolução projetãua de
M . «mp/e« P(&/) d«d.po,(P(M)«,.Z«), .«d. P(M): d. p«-«í < 0.
P(M)« = Pn,d. : Pn+l ---} Pn se n > 0. C'onsideremos P(X),P(y) os como/Caos de
pro3etiuos ctssociados às resoll ções projetiuüs de X. e Y. Notemos qle qualquer mor$smo
d. X .m }' {«'Z«, ",« mor$smo Z. P(X) .m P(}''').

Além disso, é sabido que este mor$smo induzido é lírico a Iremos de homotopia

Consideremos ll um anel, IÜ/ um J\-módulo e

--, Pn ---'-* Pn-: -!b Eo --b M ----} 0 --.-}

uma resolução projetiva de M. Sejam .Ado = .A4, iWi = im(di) pala í > 0, se a é uma
cobertura projetiva de ÀA para todo i a: 0, então é possível mostrar que a resolução dada
é essencialmente única. Neste caso dizemos que a resolução dada é a resolução projetiva
minimal de M.

Definição 1.44. Sda .A uma cafegor a aóe/cana, de#ne-se a cafegor a de ÃomotopÍa Ã (.4)
'J" "t.g.M« d. ««.p/« C.m (A) «m. «g«;

Os abetos .K (.4) são os «'le.smas abetos de C'om (.4). -#omKG,.9 (.B', O')
onde N é a relação de homoto.pia.

H'mCf,U (B ' ,C7' )

Lema 1.4. /W7 Se .4 ./br aZ,e/{.zna, então a categoria Ã (.4) é .zd t t,a

Seja A um anel e X um A-módulo não nulo. Dizemos que a dimensão projetiva de X
é n, se existe uma resolução projetiva de X

-!$. no -.b X --> 0 ---}

tal que a = 0 para todo i > n, e dada qualquer ouvia resolução projetiva de X

-$ c2. -b x

necessariamente Qi ?4 0 para todo í C {0, . . . ,n}. Dizemos que um anel A tem dimensão

projetiva n se todo A-módulo tem dimensão projetiva menor ou igual a n. Dizemos que
A tem dimensão projetiva infinita se para cada n existe um A-módulo X de dimensão
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projetiva maior do que n. Procedendo de forma análoga define-se dimensão injetiva de
módulos e anéis. Dizemos que A tem dimensão global finita se tiver dimensões projetiva
e injetiva finitas.

Seja A uma álgebra de Artin e consideremos uma seqüência excita curta em mod A
dada por:

o ----> x -.:b y --z.+ z --.} o

Existem projetivos P, Q em mod A e epimorfimos cx : P ---} X, cz : Q ---} Z de modo
que podemos construir o seguinte diagrama em que as colunas e as linhas são sequências
exatas em mod A

0

+

Ã'«(.x)
+

P
l
X

+

0

0

+

x'«(..)
+

Q
+

Z
+

0

o --} -b }'' --b ---+ o

Note que definindo P' = P a) Q, i : P ----} P' por i(z)
.j(a, y) = g/. É claro que P' é projetivo e

(z, 0), .j : P' --+ C? P"

o --+ p --b p' --b Q --.} o

é uma seqüência exala de projetivos em mod A.

Por outro lado, como Q é projetivo, exite á : Q --+ y tal que gâ = cz ; assim, pode-
se definir o morfismo c(aç,g/) = /cx(a) + á(3/) de P' para y, donde obtemos o seguinte
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diagrama comutativa

0

+

/í«(.x)
+

P
+

X
+

0

0

+

/Í«(.)
+

P'
+

y
+

0

0

+

/Te,(.z)
+

Q

+

Z
+

0

o -.>

o -->

o -.>

t

.b

-.} o

---.> o

---.> o

Procedendo indutivamente desta forma pode mostrar o seguinte resultado, conhecido
como lema da fen adura:

Lema 1.5. Sda .4 lama categoHa aóe/cana com su$cjentes proletiuos, dada tlmrz sequência
ezafa c rta em .4

o --+ x --:b .E --g-+ }''

Se P'(X),]P(y) são Teso/rações proyetíuas de X e y, então ezáste ?lma Teso/ração proletÍua
de E, digamos V'(.E), ta! que

o !y I"(.E) !y I"(}'') --+o

é uma segdência ezata em O'om(.4).

Observação 1.11. C'om re/anão - /ema «im' é imp.,tanto «s«/tar q«. P(.E) «ão é
som. dí«t« d. I"(X) . I"(}'').

1.5.2 Complexos Duplos

Definição 1.45. Um como/e o d p/o é lama /amz#ia óí- ndezada M = {.A4P,ç : p,q € Z}
j-to com d"" /a«',á7{« d' «p/{c«çõ« d' = (d;,j),d" = (allj) : ]M --+ M, ««'Z' q«
d{,j : M.j ' allj : JM,j ,j-: ".pe't{«me«te t«{. g«.; (d')' = 0 =(d"y .
did''-\.d"d' = q

Observação 1.12. Sda M = {MP,'} "" co«.p/e« dup/o, ' de$nÍrm« (Tot(M))«
L] Mp,,, . « '.qdê«c{« de «p/{«çõ« d = (d«)«cz, .«de d« : r.t(M). ---> Tot(À/).-:,D+a=n,
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á d«d. p., d« al,,. + alÍ.,) tem« q«e (T.t(M),d) ./b,«''« «m «mp/"', . q««/
P+q=n

chamamos de compel=o total de M

Exemplo 1.4. Sega .A tina á/geóra de dimensão g/oóa/ .Anata e X C mod.A, consideremos

P(.X) Km completo de projetiuos associados a uma resolução projetiua de X. Sabemos
gue em .K(.4) o como/ezo P(X) á lírico, a/ám disso, pode-se mostrar, através da imersão
d. mod..4 em K(.A), q«. « {m.«ã. d. X é i«m.r/o «. «mp/e« P(X) '«. K(.A).

O«dos X, }" C moda, "p««*.m« .Z'«:- " ««.p/e«s P(X), P(}'')

P(X) =..0 -!=!$:Pm ....%lt--.0------...

p(y) = ...o : -!B Q. ...Q. 3t--0

Oe$«í«d.M },.«demo,, ®Q.,«,,, alÍ,, )'l®õ,oót'm"
um completo duplo.

coze qwe À/p,q = 0 se p < 0 ou q < 0, ou sega o como/ezo dttp/o est(í concentrado no
primeiro quadrante.

Mais geralmente, dados dois complexos X', y' podemos formar um complexo duplo
M dos produtos tensoriais. O qual se chama produto sensorial X' ®y' = Tot(M). Desta
form,, se X' = (X.,al.), e y' = (y.,an), temos que (X ® }'')« = ll X. ® %, e os

diferenciais são dados por d«(a, e) Z)q) = d'a, ® bç + (--1)Pa, 6) abç, onde a, C XP e óq C yç

Dados dois complexos X', y', o complexo Hom(X', y') é definido de forma similar,
mas não pelo complexo total, e sim definido por .#om(X',y')« = 1] #om(X-.,yç)

Ptq=n
com -D« : -Hom(X', y')« --+ #om(X',y')«--i, dada pela aplicação que leva / = {/p.q}

em Z)«.f = {g,,ç}, onde g.,ç = (--ly+Ç/p+: d:, + õg+i/p,q+i

Observação 1.13. .Dado um como/ezo

. dn+i . d. , dn-i
-------* .4.+i ==:- ,4. ---=b' .4..l ==:-Á'- n C Z

C'orzs gerando P(Á«,i) uma Teso/ração proletit;a de .4{, onde { C Z, podemos consfra r %m
completo duplo cujas colunas são dctdas por

P(.4{)' -----0 -...------Pn.F:.: -!=U'Pn,{ ....%,.!:L-- 0

C;«sjd«-do .. : Eo,: ---} ,4. . «ó«'«« p«deu« de .4. p.d'-« «ÓW«, g« (..)i«
de$ne um mor$smo do completo total associado a esse completo duplo para A'. Além
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disso utilizando o conceito de cone, qlte será dado posteriormente, pode se mostrar que
o complexo duplo obti(Lo tem completo total quase-isomorfo ao completo A'. Para isto,
uelq$ca-se q'tte existe llm mor$smo natural entre A' e o coTnplezo total e qze o cone
deste morlislno é e=ato. Desta forma podemos associar Q cada com))leão de Col-nÇAà, tcm
completo de projetiuos quase isomorfo.

O complexo total associado ao complexo .4' da observação anterior é chamado de
resolução de Cartan-Eilenberg, de forma dual define-se também a co-resolução de Cartan-
Eilenberg de .4'. Note que qualquer morfismo entre dois complexos induz um morfismo

entre suas resoluções de Cartan-Eilenberg, para mais detalhes veja capítulo 111 de [GMI

Observação 1.14. S a i\ uma á/geóra de dimensão ])/.oletiua ./inata e X' &m com7o/eao

!imitado de À.-módütos (lado por

x'- -Jb. x..: :l=!.,.

Sem perda de gemer'a/idades podemos supor gzóe Caíste m C Z fa/ qüe Xi = 0 se { < 0 ou
i > nl} + 1. Para cada n C {l, - . - ,ntl} corzsideremos tina Teso/tição proletit;a de Xn, desta

jotmü obtewtos umü se(]'üencin e=ctta de h. módulos:

------ -R,.+. -111:3. a,..: -!E. .R,: -!L- .R,o -.SL- X. --!-.-- 0

naturalmente, para cada n, d. : X. ..l induz mor$smo entre as resoluções projeti-
«. F'(X.) ' I"(X.-:). C.mo « á/g.ó« é d. dám.«ã. p,d.t{« ./i«{t« .«ist. «. {«fei« n

ta/ g e Pi,t = 0 para todo { C {l,.. - ,m} e t > n. Assim podemos montar um d agrama
comutatioo, cujas colunas são sequências e=atas, ilustrado abaixo.
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-$5 P2,« -!'' Pi,. -!B- Eo,.

J«,,. l«:,« I"."

.l:i:::
,l:i::,
kt..

.,l:L::,J:L.,i:'

.,l:):,,ll'L.,l:'

.,l:)::,,l:).,,l: :

.J:'.J:'.J'
Note qze se de.unirmos h:.i :: (.--L)ihi,j obtemos um diagrama anticomztatiuo, e por

t-fo, pod.mo. de#«{, o ««.p/«o de p,d'tÍ-s Q' = (Qi, dQ{), o«de Qi = (. ©..P,{-.)
e dQi : Qi ---} (2i.t é dado pe/a seguinte matriz.

:'' :;!:: '':' } .:i.)
Observemos que os el)imor$smos ci do diagrama acima determina um mor$smo de

co«ap/Caos ./' = (./}) : C?' ---} X', onde .A = cí para í C {l,. .. ,m} e zero nas de«.ais

posições. Além disso, é possíue! mostrar que .f é um quase {sornor$smo.

Por outro lado, o diagrama acima nos permite construir outro compte=o, utilizando
t«.óém « /{«h« d. «mp/e« X', t«t«-se d. c.mp/e« }" = (X,ai) o«d. X = 0 « i< 0,

Yo=Xo,X=( © Pt,i-t)©Xi e osmor$smos&:X---lX-i,paraíCll,.. ,«z+n}
o:Kt«{

são dados pelas matrizes abaixo
di.m+n-t O ... O \

0 0 c2 d3 /

A0,2 di,i 0 0
o h{.. d,,. o

h{,m+«-i d2,m+.-2 ... O
)A6,- a:,. o

0 € d2 }

cm+ndn+m+tri

0

0

0 0

Usando o conceito de Cone, que será de$nido no próximo capítulo, por uma ued-
$cüção direta mostra-se qu,e o compte=o Y' coincide com o Conetf'), e Feto fato de f ser
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quase isomorfismo Q Observação 2.'7 nos garante qKe Y' é e=ato. Pot isso chamaremos

o complexo Y' de e:cati$cação de X' , e denotaremos por Yx.. É de imediata ueH$cação
que todo morfismo de comptezos F : X' ---.-+ M' induz um mor$smo de Yx. ----+ Yw..
E importante observar (lue este processo induz UTTb furLtor dü categoria dos covil\plenos na
suócategoria H /ornada pe/os como/ecos ezatos. Oóseruemos a nda gue se À/l01 á u.m
««.p/"o c-c.t«do, .«t'' o «mp/e« ««t. «.{.d« o ./. é ««'«m.«te P(À/)

Observação 1.15. Consideremos a suócategoMa ]7 /armada pe/o como/ecos ezatos, e

i : H ---+ ComÇA] Q inclusão natural, o furtar dado na de$niçao acima é adjunto à direita
de i. Desta joT'ma podem,os uer H como tina su,bcütegotia de ClomÇAàl «., cuja inclusão

Lem adjunto à direis,ü. Em [ASZ] os autores, Q saber: Assim, Souto e Zuazua, de$nitüm o
conceito de a,sas sendo sxbcategoricts de Galego'üüs triangslüdüs tais que o Juntar inclusão
admite adjunto à direita., e mostraram\ que estas são snbcategorias contra,uüriüntemente
$nitas de uma patego'ria ttiangutadü.

Portanto, os completos de homotogiü nula formam uma subcategoria contrata.dante-
merlte Rnita.



C:apítulo 2

Categorias Derivadas

Neste capítulo trataremos de alguns conceitos de categorias trianguladas e localização
de categorias. Em seguida apresentaremos sucintamente diversos conceitos fundamentais
da teoria de categorias derivadas. Para um estudo mais aprofundado destes assuntos, bem
como as demonstrações dos principais resultados apresentados neste Capítulo, sugerimos
os seguintes trabalhos IGMI,IGI,IHI ,IWI .

Começaremos o Capítulo com a definição de Categoria Triangulada. Temos sempre
em mente os exemplos .K(.4) e .D(,4) para uma categoria abeliana .4, onde Ã'(.4) é a
categoria quociente pelo ideal de homotopia da categoria dos complexos em .Á e Z)(.4) sua
localização. Depois das deânições e propriedades mais conhecidas da teoria de categorias
trianguladas, passaremos a deÊnir e estudar esses exemplos.

Usando o conceito de asas, definido em IASZI, montamos o Exemplo 2.12, onde mos-
tramos que se dada uma álgebra .A de dimensão finita e dimensão global finita, a imersão
natural categoria derivada Z)(À) em -0(.KIWI) é sempre uma subcategoria contravarian-
temente finita.

2.1 Categorias trianguladas

Sda .lk. uma categoria aditivo, T : /r ---+ /r, um automorâsmo, isto é uma auto equi-

valência, 7''i o T - T o T-i - {d.

Um triângulo em Ã' é, por definição, uma tripla de objetos (Á, .B, C') , junto com uma
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tripla de morfismos (u, u, to), com u : Á ---> .B, u : .B ---+ C' e w : C' ---.} 7'Á. As seguintes

três notações para triângulos são utilizada na literatura

(i) .A -b .e --b o' -:b z'..4

(2)

(3) (Á, .B, C,",«,«)

Um morfismo de triângulos de (Á,-B,O,u,t,,w) pala o (.A', .B',O'',zt', t'',zo') é uma
tripla de motfismos (/, g, A) tal que faz o seguinte diagrama comutativo

,4 -.b .e --b o' -.b r..4
/.l. Ó p+ Ó A+ Ó .Lr.f
,4' ---> B'

tl' u' tu'

Definição 2.1. Dáz-se qzle Tina categoria .lr adífit;a é uma categor a tr ang /ada se ezístár
um automor$s'm,o T, chamctdo de translação, de K e ibnto com uma jamtüia. de túângulos
5 Ícãamados triângulos exatosJ tais gue os segt& ates axiomas são uerl#cados

. TR l

(1) 'E é Jech«d' p«. i«mo,Fs"'-.s.

(2) Todo A -!!+ B forma parte de um túângKlo e=üto,
a--!b rÁ.

rSy .,4 -!4> Á ----> 0 --} T..4 é tdángu/o ezato.

da fomna A

TR 9 . Trnn el n pape -

Se A --:!+ B -:!+ C -.::b TA é e=ato então são e:caias os triângulos B
r,4 =3 r.a . r-:c '1-3"' .4 -:b .a -.b c'.

b TR 3; A existência de j,g tal q'tte o seg'pinte diagrama comuta

,4 -.b .e
/.L Ó p.L

.4' ----} .B/
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implica que existe h tat que o seguinte diagrama comutatiuo

,4 -.b B --b c' -:b r,4
/+ o PJ. o ]h+ ó .lr/
.4' ---.} .B' ---.} C' ---} T,4'

ul ul 'w'

. rR 4 ÍH.{.m« do O.t..d«) O-sid"'m« o. t,{á«g«/« e«t« (X,y, Z', «,í, i'),
(y. Z,X', «,.j,.j'), (X, Z,}'', «u,k,k'), nfã. e,{;t'm mor$sm« / : Z' --} }'' .
g \ Y' --+ X' tais que o seguinte diagrama comuta e a terceira tinha é um triangulo

r-:v' 'B'' x b x
r-:g .L « .l, + «u
r-:x' '3' v .; z .4 x' -4 rv

í.L h.L lx, .} .lri
z' -4 r' -$. x' --} rr'

i'.l, + k'
TX --} TX

lrx

1. .4 partir de agora ao nos re/erirmos a triângulos exatos iremos om t r
dizendo simplesmente triângulos, sempre que o automor$smo em questão

Observação 2

o termo exato,
estiver claro.

Observação 2.2 Os seguintes resKttados 'podem ser ue'ü$cados facilmente

r.Z) Se .A --:b Z? --b a -Jb T,4 é tzm tr ángu/o então uu = 0 = wo

(2) Us-do o Lem« dos Cinco pod'mos post«r:

Se Çf,g,üà é lm morPsmo de triângulos com f,g isomor$smos então h também é
tsomo'rhsmo

Proposição 2.1. Sejam Ã' uma categoria tr angu/ada e X --:-.> y --!+ Z --:!4 TX wm
tT'iângulo. Então as seguintes seqiiências são e=ata8

--} .#omK(t/, TiX) .Homo(U, T;y) ---+
Homo(tr,T'u) ' ' Homo(U,T'v)

n'0«2K (U, T'+:X) -}

a'.«.K (T'X, U) -+

N'omK (U, T;Z) --+
H.«.K(U,T'w)

#omX (7';y, C/) --+
H.mK(T'u,D)
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Coro[ário 2.1. r],) Todo mor$smo .f : ..4 --.> B deterá na m tríêng /o, no sentido gue

o seg'vinte tüângulo associado Q f

,4-4.a.$ a-5 r..4

é único Q menos de isomor$smo de tl'iângxtos

(2) Todo tllângulo está determinado por tLm qualquer dos seus mor$smos, no sentido
que se dois triângulos tem o mesmo morjismo na mesma posição são isomorjos.

Proposição 2.2. Sejam X ----.} y --!+ Z --:!b TX e X/ "' y/ -.::-.} Z' -.:!::lP TX' dois

triângulos e 'üm mor$smo g : Y -+ Y' , então 3f, h tal q\te Çf, g,h] é mor$smo de triângulos

e:> u'gu = 0.

X
/ +
x'

-.b z -j$

--b y -.b z -:b rx
Ó g+ 0 A.L 0 .Lr/
---.} y' ---> Z' ----.> TX'

Proposição 2.3. Se /( /or uma categoria tráangu/ada e X --:-.} y --!3 Z ---114 TX um
triângulo de K, as seguintes condições são eq'üiualentes:

r]) ««

(20 zl /or senão, isto á ezÍste u' : y --} X fa/ gue u'u = lx

(3) u jor retração, isto é existe u' : Z -.} Y tal que uu' = lz

Proposição 2.4. Sda /í uma cafegoda tráangzé/ada, X --:!-lP y

tMângulo. As segzirttes condições são equivalentes:

TX u,m

(1) Se W --!-:l Z não é retração então existe f' : W ---+ Y tal q'«e uf' = f.
reP Se W --b Z não é retração então to/ = 0.

Lema 2.1. Sda X uma cafegoMa tríang /ada. Elztâo X --!b y ---.} 0 ---.} 7X é am

triângulo se e só se u é isomor$smo.
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2.1.1 Funtores Cohomológicos

Definição 2.2. rZ,) t/m mor$smo de categorias tr angw/abas / : .lr' ---.} .Zr á um /untar
adãt uo que comuta com os automor$smos de translações e trens.forma tdângzlos em
tdânguios.

(2) Diz-se que K' é umü subcategoriti tManguladü de K se K' for uma subcategoHü plena
de K, se a inclusão for nm 'morSsmo de categoMas triangutadas, e se todo tdânguto
em K com uédices em K' é um triângulo em K'

Definição 2.3. Sejam .K' uma categoria tMangu/ada, e .4 ma categoria aóe/ ana, dizemos
que H \ K ---+ A é lm jqntor cohomológico cauüriante se para todo triângulo

,4 -:b B --b o' -:b 1'..4

obtém-se ©ma següência ezata /ofega em 4

=5 n- (r;..4) -b a (z':B) -S a- (r'o') =5 a (r'':.4)

.«de «* n (7''«), «* N' (r;«) . «,* (T;««)

Exemplo 2.1. Se K é ma categoria tdangu/ada Homo (X, ) : Ã' --+ .,'ib , onde X é
um objeto $=ado em K, é um juntar cohomológico couariante.

Observação 2.3. Se .l? : .K ---.} .4 é m /untar coAomo/ógico cot;ar ante e de#nimos

Kx = {.A C OHÃ'/a'(.4) = 0,Vi} .«d. -H'(.A) = H (T'.A) e«fão tem« q«e .KH é

subcategoria triangulada.

Lema 2.2. Se .4 /or aóe/ ana, então a categoüa .K(.4) é ad f ua

Exemplo 2.2. Um Funtor Cohomológico
Para. cada. n C % temos sm juntar de cobomologia H" \ Coma ---+ A, de$nido da forma
seguinte;
Nos objetos de$nimos

n"(c')= Ketdc.

p«« «d« «mp/e- (C*, d.).

Como d" o d"'\ = B então Imd"-\ C. Kerd", logo para um compte=o Cl* temos Q

seguinte següêncía ez«ta 0 -+ .rm4': -+ Ãer'no -; #" (C'*) = 7:13111 -} 0, onde ié a
inclusão e lr a projeção no conácleo de i.
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Agora se f : B' -+ C* é Km mor$smo de complexos, este induz os moras'mos segltintes
[m(r;'\ -+ ]m(]]E-\ e ]<erdb -+ Kerdb, assim temos o sega,lute diagrama comutativa

0-} /«.aa': -+ .Ke7'.rmaB': -; H"(-B") -+0

0--} .r«.©'' -; .Ke«/,n4': -; .#"(a*) --l0

Logo Teta T)ropdedüãe \tniuetsat do conúcteo existe \Lll u aplica.ção H" Çf) : H" ÇB*) --+
H" ÇC" ), esta a'p\icnção é Q imctgem de f pelo juntar H"

U'"'«" « «.t«çõe' .H* (a*) = #" (a*)..z , #* (?) = #" (g)..«

Lembremos que um complexo C' é excito quando /r*(O) = 0.

Observação 2.4. rlJ n" é «. /unt«, oa sd«, /7" (g . @) = H" (p) . n"(V,).

(2) n'': ç9- +) = n* \.9] - n* q$). Isto é n" é um jantar aditivo.

(3) g N + + H' (pÜ = H' \$], ou seja H* leda, mor$smos homotópicos em igualdade

A família dos n" : C'om(.4) ---} .4 fatora por /r (A), ou sda existe ã; tornando
seguinte diagrama comutativa

+ +

S

0

C'.,n(A
q'uoc.l

t / H"
/r(Á)

Pode-se ver facilmente o seguinte fato 0''' e .B* são qi # .B* é excito.

Definição 2.4. B' --=L+ C'', .f é Àomofopismo Ío© egtz.ãua/ê7zcia Aomoti:$icaJ se
3 C' -.!-.} B' tal que go f«, \-B' e fa g ''. lc..

Observação 2.5. Usarzdo a de#nÍção temos gue;

e Duas resoluções projetiuas de um objeto são

e Se f homotopismo então f é lm qi.

Definição 2.5. .Dad. wm «.orfã«.. .B' -.b C', de#ne-s. o como/ezo (C'on.(.f), ó«) da

seguinte forma:

homotópicamente equivalentes



2.1 Categorias trianguladas 59

(Cone(/))« = a" ® .B"+:, n C Z

C;one(/) : .... --+ C'"-t © .B« --b C'" © .B"+i ...} ,«'.'«--l': : l
E de$nimos Cone de um completo a partir do mor$smo identidade, ou seja, Cone (.C' ) =

C'one (1..) .

Diversas propriedades do cone podem ser encontradas em IWI, capítulo l

Se temos um complexo

a' -..} 0" -!b a"+: 1:3 C"+2 .o

denotaremos por C''l--ml ao complexo que resulta ao transladar m lugares à esquerda, isto
é (C''j--m])« = an+«, e d"]--m] = (--1)"d". É importante notarmos que fixando m = l

temos um automorfismo de categorias, que chamaremos de funtor de deslocamento, este
funtor define uma translação natural na categoria dos complexos e será nosso funtor de
translação T. Assim K(.4) torna-se uma categoria triangulada.

Observação 2.6. ,4/duns autores denotam por C''jml o como/ezo gue nós denotamos por
G' 'l -- ml .

Observação 2.7. .4óaizo / stands a/duns res /fados e/ementares, os gua s podem ser en
centrados em ]W] ou, [GMj:

r]) c'-. (c'') «., o'

rP9 H« (ao«. (a'))

(3y C'one(a') "cinde", isto á Caíste A« : O«+i -+ an ta/ qwe .5.h.8« = â«.

(4) Seja B' --L+ C'. Existe h que torna .f e Q homotópicas se e só se

(j,--h) : Cone(.B') -+ C' é mor$smo.

r5) Se Z?' --b C'', /ormamos a segdéncia ezata 0 --} C'' --> C'one/ -.} .B' j--1l -.} 0, onde
B' j--ll denota uma trens/anão do como/ezo B'. Para os /untores de coãomo/og a
temos

H"(C'') x=i O (C''"e/) H -->.4 H'(-B' l--il) = #"+:(B') X=!3D H«+i(C'')

Corolário 2.2. -B' -b C'' é um q{ se e só se Cone(/) é ezato
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Abaixo vamos veriÊcar que em geral o cone não define um funtor entre categorias
trianguladas.

Observação 2.8. O cone desempenha em /{(.4) um pape/ sím /ar ao do coAerne/ em cate-
gorias übeliar\as. De forma mais gel'a] podemos interpretar o TR]. associado uo TR3 com
este signi$cctdo. Entretanto -Damos uevi$cür q'üe o cone não tem as propriedades flntod-
ais, co'mo mostra a seguinte construção sugeüda em IGNl].h'leis l)tecisal-Rente mostra-remos
que, em gerctl, o Cone não preserva composições.

Clonsidel'e Mor(.l<(.A» a categovqa dos ntol$smos de l<(.AI). Pelo TR.l, podemos asso-

c{« « «d« .ójeto de Mo,(Ã'(A)) «m obet. de /((Á). .4 «d« mor$smo d. Mo,(-K(.4)),
Feto \Lso do TR3, podemos também associar um mor$smo de flor(..K(.A]Õ esta de$nição

/e« í«moW.«.. em i«mo,f«,.. Ma; p"""" "«.p«{çã. ? Me««.« g«. aon.(-) =
C'one(to)l--il, onde «« : O'one(u) --+ TC'one(u) Dando (Za campos çao do mor$smos

canónicos C'one(t;) ---} Ty e Ty ---+ TC'one(u)

Dados os mor$smos u : X : y ----} Z ap/{cczndo o TR.7, constrz&ímos os

tMângzlos

X --L-- y --J aon.(u) -L--- 7'X

}'' --L-. Z e(«) -L--- Ty

Seja w = qTii)g, e aplicando o TRI em utl obtemos o tdânguto

X -Jb- Z .(-) -!--- 7'X

Aplicando o rR4 nestes três triângulos, obtemos o triângulo abaixo

C'-e(«) --!- C'.«e(-) -Z--- O'-.(«) -l!-ÉÜ rc'.«.(«)

Do«d' s'g«e q«. Oo«e(.«) é á;.«..rfo « Ta-.(-), - 'd«, C'-'(-) .(.«)l-il
Definição 2.6. (171/izzdro de um morPsmo .B' --=1+ O'. .De$ne-se

c'iz/ ---> .B"-: © C'"-: © .B" -1:4 .B" a) C'" © .B"+l ....>

onde

/ d« o -l \

õ.« o a. -/ l
\ o o -d, /

Este compte=o é chamado cilindro de f. De$ne-se o cilindro de lm compte=o C' Q partir
do mor$smo identidade, por de$nição Cita.C') é dado por Cil(lc.).
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Observação 2.9. r.l) Sejam /,g : -B' --} O'' são dois mor$smos e Caíste A que tor za

J' e g homotópicos, de forma mais simpti$cada denotamos .f = g, se e somente se

ç.f,g.Kà = CiIB' ---+ C' é um mor$smo de completos.

rey Seja .B' --:b C'', consideremos a : C'' --> C'iZ(/), de$nida por a(c) = (0,0,c) e
$ = Cit(..f) -+ C', de$nida por B(b,c,b') -t c, estas a,l3 são homotopismos,

pois l3a = idc. ,aF3 N idoitçj).

Proposição 2.5. (Propriedade Universal) Consideremos F : aom(.4) ----} Z) um

juntar q'ue transforme homotoT)iscos em isomor$smos, então F falara através de K (..Ab,
isto é, existe um lírico F ta! que o seguinte diagrama comuta.

a.m(Á) !--: D
31F

K(.4)

2.2 Tk'iângulos em Ã' (Á)

Definiremos agora triângulos em X(.4) e faremos dela uma categoria triangulada através
de uma escolha particular dos triângulos exatos.

Sda Á' -b B', um morfismo em K(.4), temos a sequência exala em X(.4)

0 --+ .B'-b Cone(u) -$..4'l-il ---#0
(o,b)
(ã,b) -» a

Chamaremos de triângulos puros aqueles que são obtidos a partir da aplicação do cone
em um marasmo, ou seja, dado um morfismo u : .A' ---.} Z?' associamos o seguinte

triângulo, que é chamado de puro.

U --+ H' --+

b~+

c'-.(«)

Á' . B'

.. .4' -.b .B' -b a«e(«) -$ ..4' l-il
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Os triângulos exatos em K(Á) são os triângulos isomorfos aos puros. Ou sda, diz-se
que o triângulo .,4' ---} .B' --!; O' --.!-lP Á' j--ll é excito quando existem isomorfismos
/,g, A tais que o seguinte diagrama comuta

U

Ó

U

-$ c'' -L .4' l-il
o AJ. ó +/l-il
-= c'-'(") -? Á' l-il

Exenlp[o 2.3. r],) Oóserue g e o mor$srno nu/o .,'! -$ Á, se como/eta parí7 0 tMángu/o
,'i -.} ..4 -+ C'one(0) -+ .A l--il .

(2) Ao morjismo identidade podemos assou-iar o seguinte triângulo

.'! ---> ..'1 -} c'.,,. (1«)
.t.,4

o' -} .A [--i]

(3) Dado l m triângulo e=ato da forma

,4 -.b .a -.b o' -:b ..4 l-il

então os ttiângKtos
.a --b a -:b ,4 [-i] '=!y] .a]-i]

a -% .'il-il '!y] .el-il -!y] cl-il
são e alas. Costuma-se dizer que estes triângulos são rotações de

.4 -.b B --b c' -!b ..4 [-i]

Observação 2.10. Se temos dois triángu/os ,4 -b .B -b 0'one(u) -$ ..4 j--ll e
..4' -!b .B' -jb C'one(u') -!+ .4'l--il e dois «.orfsmos / : Á -+ Á' e g : B -+ .B' tais
que uif -- gu existe ul"n, mor$smo h : ConeQu] -+ ConeQur) tül que o seg'uinte dia,grama
comuta

,4 -!+ B -b C'one(u) -$ .4 [-i]
/J. p.l, ]A+ +/l-il
'i' -7 B' -7 c'o«'("') -;'' 'Í'l-tl

Parca essa escolha de tdâng\tios e=atos, mais detüthes em ]W].

O próximo resultado nos dá um exemplo de categoria triangulada
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Teorema 2.1. /aW7 .4 categor{« K (.4) é «m« categ.ri« t,iangu/ad«.

Corolário 2.3. Sda C szébcategoria p/ena de C'om (.4) , se C /or adia ua, /ecÀada para

translações e cones então K' -- CI «. é umü categoria triangwlüda.

Exemplo 2.4. .4/gtzmas stlócategorjas de aom(.4) nas condições do Corolário acima e

as correspondentes subcategorias fr angu/abas de K(.4) são as segwÍntes;

(1) Com-+ (completos limitados inferiormente)-. K+

(2) Com' (completos limitados superiormente)'«, K'

(3) Como (co«ple"' ti«it«dos)-, K'

(4) Coma'b (complea;os limitados in.feriormente, com homologia limitada)-. K+'b

(5) Com',b (completos limitados superiormente, com homologia limitada)-, K''b

Uma interpretação dos triângulos ( veja [GMI)

Considerando uma seqüência excita em Oom (.4),

o -.} ..4' --b B' --b c'' --} o

podemos deÊnir um morfismo p : C'one(u) ---> O da seguinte forma p(a, Z,) = o(b) e sendo
P a projeção de OiZ(/) em .B, e obtemos o seguinte diagrama comutativa com linhas exatas

0 ---} .B
+

0 --+ ..4 ---} C'i/(«)

0 ---} ,4 --..} .B
U

Donde obtemos o seguinte

--+ C'o«.(«)
0 11
-.!+ Oon.(«)

---+ a
U

---} ..'i l-tl ---.> o

-.--} o

..--.> o

-+ #"(Á) -} n'"(Ci/(u)) --} a'"(C'on.(u)) -+ H'"+:(.A) -+ H'"+:(C'i/(u)) -+
o +#"(P) ó ll ó .L H"+:(P)

-+ -H"(.A)-+ H''(.B) -+ #"(C')-+ -#"+:(.A)--} -#"+'(B) --}
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Pelo Lema dos Cinco g é um quase isomorâsmo. Segue do segundo item da última
observação da seção anterior que .H"(/3) é isomoifismo.

Embora 4 -b -B ---+ C'one(u) --+ Áj--ll, seja um triângulo e C'07ze(u) um objeto
quase isomomorfo a O' isto não imp]ica que ]C' --114 .,'! j--ll de modo que Á --!b .B .---}
a --b. .,'! j--ll sda um triângulo.

Utilizando a comutatividade do seguinte diagrama

.'l--+ ai/(u) --b C'on.(u) !3 Á]-l]
llO .LP O +la-.(,) ó l

..4 on.(«) --+ ,4 ]-t]
u tnc ' pro.7 ' '

onde a e pr(Ü indicam as projeções naturais e ínc a inclusão natural
Oi/(u) e(u) --+ .A l--il é um triângulo exala.

Temos que Á ----}

Definição 2.7. .Dizemos gue tina segz7ência de como/Caos em C'oméA,),

o ---.} x' ----.} y' ---.> z' --> o

á gemi-c ndída se pa7'a todo C Z a seqüênc a

o ---.> x' ---> y' ---> z' ---.} o

cinde em, m,oãÀ.

Exemplo 2.5. Considerando a segliência dada por

C'Í/(u) ------} C'on.(u) --+ 0
(,, ,', y) ~. (,, 3/)« ~» (o,,,o.

zzma uezigcação dáreta mostra guie é uma seqdêncja ezata gemi-cingida em O'om(.A)

Observação 2.11. Ma/e a pena oóseruar g?ée a e {stência das ap/ cações wi : Z: ----} }q
tais gue z;ioto{ = lz. eqzliua/e a ezistênc a de ap/{cações Ài : X ---.} Xí fa/ gue Àioui = lx.
A jamais (.toi)iei não tem que ser mor$smo de completos

Lema 2.3. /GiW7 Toda segdêncía eaata semÍ-c nd da em C'om (.4) pode ser como/etapa a
um tHárzgzé/o ezato em /r(Á). /sto é se 0 --} ,4 -4 .B -4 C' -.} 0 é uma seqt;ência ezata

quase cíndáda em C'om(.4), então ez ste : C' -+ Ál--il tal gue Á -4 .B -$ C' -5 ,4l--il é
um tr ánga/o eaato em .R'(.4).
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Dada Á uma álgebra consideremos PA (respectivamente /À) a subcategoria de mod,'!
formada pelos módulos projetivos (respectivamente injetivos). Apesar destas subcatega.

rias não serem abelianas a subcategoria dos complexos determinada por elas, C'om(PA)
e C'om(/Á), são localizáveis e suas localizações pelo sistema multiplicativo dos quase iso-
morâsmos são denotados por K(.PÁ), X(/À) ou simplesmente K(P), -K(/) quando não
houver risco de ambigüidade com relação a álgebra que estamos nos referindo, na seção
2.4 será dado mais detalhes a este respeito.

A construção feita na Observação 1.14 nos auxilia na demonstração do próximo resul-
tado

Lem.a 2.4. Sejam A uma á/geZ)ra de .4rtírz de dimensão g/oóa/ ./imita e X' um como/eao

i«'í"tempo«úe/ em Ã'(PA)

d.+t no --&- P.-

.Então im(d{) C radPi-i para todo i

Demonstração. Uma vez que A é de dimensão global finita as categorias trianguladas
Ã'(PA) e DÓ(A) são isomorfas, vda Observação 2.17. Portanto, dado um indecomponível
X'' em -K(PA) podemos identifica-lo com um complexo limitado da cadegoria derivada,
isto é, existe X' C D(A) tal que X' 3 X''. Seja X' dado por

x'- ---- X..... !=B. X. -J=,. .X..: !=:L

Sem perda de generalidades podemos supor que existe m C Z tal que Xi = 0 se i< 0 ou
i> m + 1. Para cada n C {l, . . ,m} consideremos a resolução projetiva minimal de

X., desta forma obtemos uma sequência excita de A módulos:

-!!:b a,.. : -!S. .R,. -!L- B,o -.SL-. X. -J---- 0

Como trata-se da resolução projetiva minimal de .Xi é possível mostrar que imd{,j Ç
rad/"t,.j-i.

Fazendo o levantamento dos morfismos df : Xí ---} X{.i às resoluções projetivas e
tomando n tal que /'.,t = 0 para todo iC {l, . - . , m} e t > n, podemos montar o seguinte
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diagrama comutativa, cujas colunas são sequências exatas

-!B- .&,. -!B- Pi,. -!U- Eo,.

!«,,« J«:,. !«,.

,l:i:
,l:t,
,l=:.

.,l:\::,ll'\:,,l:'

.,l:\:,,ll):,,l:''

.,l:):, ,l:L::,,l: '

.;l:'.J::.I'
Seja Q' = (Qi, dOI) o complexo de projetivos construído a partir do diagrama acima,

como na Observação 1.14. Sabemos que Q' é isomorfo a X' em Ã'(A), logo, resta mos-
trarmos que os morfisinos dJ,i : Pi,i -----} Pj-i,i são equivalentes a morfismos com imagem
contida no radical.

Se {m(dj,{) não está contida no radical de .r3-i,{, então existe P um somando diieto
de Pj-l,í, contido na imagem de im(4,i), seja A = ndj,i, onde n : Pj-i,{ --+ P a projeção
canónica. Como P é projetivo indecomponível, e A é epimorÊsmo segue que P é isomorfo
a um somando direto de /3,i. Logo, existe um inteiro s tal que Pj.í = P' a) -B, onde P não
é isomorfo a qualquer somando de .B. Note que, a composição de n com a restrição de (Ü,i
determina um morÊsmo, digamos a, de P' em P e que dj.i restrito a -B pode ser expresso
como uma soma / + b, onde im/Í) P = 0 e irn./ C radP. Assim, podemos definir o

morfisomo a : p' © .a ---+ r' © Pj-t,i dado pela matriz «,i = 1. d (/ + ó) ,l

Soam @ : /:'' © B --+ P' © .B © P' dada por, #'(z, y) = (z, 3/, z) e 77 : P' © .B a) P' --+

P' G) Pj-t.i dado pela matriz 77 = Ç ; (/ + b) d
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Observe que d;,i = 77@

a,j

p'©B©P

Notemos ainda que d;.i se falara pela dj.i através do morfismo r'
8-i,i © P d,do por «'(z, 3/) = (a, r(a)).

Agora podemos usar ?7 para finalizarmos a demonstração.

Se se a for minimal então consideremos o complexo y' = (X,ai), onde X = 0 se
í {i+.j-- 1, i+.j}, X+j = P', X+j-i = P, e õi+j = a. Por uma verificação direta mostra-
se que existe um mono que cinde de y' em X', no caso em que a não for um isomorfismo
o complexo y' é um somando direto de X', donde segue que X' = y' B ker(a)li +.jl em
Ã(A), pois a é epimosfismo. Finalmente, no caso em a for um isomorâsmo, o complexo
y' é excito, portanto y' = 0 em K(A), e como d;,i fatora «,Í segue que em K(A) o
moramos d;,{ equivale a um morfismo cuja imagem não contém P, o qual pode expresso

/ o o o \
DO]': 7? = 1 . 1' ' \o (/+b) d/

Como PÍ-l,{ tem apenas um número anito de somandos diretos indecomponíveis, re-
petindo este processo sucessivamente, um número finito de vezes, obtém-se um morÊsmo
equivalente a di : .1% ---+ Pi-i que tem imagem contida no radical .f)i.t

Se a não for um morfismo minimal então a se anula sobre algum somando de P',
como djdj+i = 0 donde segue que o complexo concentrado Pli + JI é isomorfo a um
somando direto de X' ou complexo .['' = (Z]i, /i) é um somando de X', onde .Z;j = 0 para
.j « {i, i-- l}, .Li = .Li.i = P e / = IP. Como X' é indecomponível segue que C?' = Pli+JI
ou d{,j pode ser reduzida a um morfismo que tem imagem contida no radica]. []

Observação 2.12. ,E possúe/ mostram', ut /ízando a/g ns ezercúios do capúu/o / de /W7,
gwe em .4 = moda o tr ángu/o Z2 --:b Z4 ---..} C'one(/) ---} Z2j--ll, onde / denota

o mor$smo associado a multiplicação por 2, não pode ser obtido de nenhuma seqiiência
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2.2.1 Asas eni categorias triânguladas

As definições e os principais resultados apresentados nesta seção podem ser encontrados

IASZI. Utilizamos o conceito de asa em categorias trianguladas e alguns resultados
de IASZI pala construirmos algtms exemplos de subcategorias contiavariantemente finita
em categorias trianguladas. Ressaltamos ainda que os conceitos de subcategorias contra-

variantemente finita, covariantemente finita e funtorialmente eni categorias trianguladas
são definidos de forma similar às (definições dadas em categorias de módulos.

Definição 2.8. U17 a suZ)cafeg07'ía p/erga U de limo k-categoria tr angtt/ada T é chamada
sttspendãda se:

(1) U é fechada pai'a transia.ções positivas, isto é XI.tÀ C U l)ara todo X C U

(q U é /fachada parca extensões, isto é, se X ---} Y' --.} Z ---} Xjll é m tr ánglz/o em T

com X, Z C t/, então y C t/

Esta noção coincide com a de subcategoria triangulada à direita, onde a restrição
da translação é uma semiequivalência à direita. Lembramos que uma subcategoria C é
triangulada à direita se for uma subcategoria plena com a seguinte propriedade: pala todo
morÊsmo / C C o triângulo associado a ./: está contido em C, e TX C C, pala todo objeto
xcc
tenra 'Z.5. Seja T ILHA. k-calegodü triangulada e U lma subcategoria plena de T. Então

U é s'ttspendida se e só se U é un-ua subcategoria ttiangutadü à di,Feita. de T e a restrição
da translação de T a U é zma semiequiualência à direita.

Definição 2.9. ZI/ma st&ócategoda suspend da C/ de uma A-categoria fMangu/ada T é cAa
mania asa se o juntar inclusão U -.+ T tem um adjurLto à direis(.t tu : T -+ U

Exemplo 2.6. Se Á /ar tina á/geó7'a de .4rfin, pe/a lí/fina oóse7'unção do capáu/o -7 segue
que a subcategoria dos compte=os e=atos é uma asa.

De maneira dual definem-se os conceitos de subcategoria co-suspendido e co..asa.

As asas nas categorias trianguladas são o análogo das classes de torção nas categorias
abelianas e tu : 7' ----} [/ joga o papel do radical de torção.

Se U for uma subcategoria plena de uma categoria triangulada 7', denotaremos por
Ux (respectivamente, IP) a subcategoria plena formada pelos objetos y C 7' tais que
H.mr(X, y) = 0 (respecti«mente -#o«.r(y, X) = 0 ) para todo X C U.
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Proposição 2.6. Sda T de uma k-categoria tdangu/ada e U uma suócategoda suspen
dada. .4s seguintes condições são eqtzÍt;a/entes:

(1) U jo'. '«"'. «'

reJ Para cada oóleto X C T Caíste um tr ángu/o t.X -..+ X --} y --} t.Xjll em T com
t.XCU,yCUI
Se além disso, T é Krult-Schmidt, estas condições equáoatem a:

(3) U é co«t««i-teme«te $nit«

2.3 Localização e Categoria Derivada

Nesta seção vamos estudar o conceito de localização de categorias. Um teorema de
Gabriel-Zismann.nos .garantirá que uma categoria aditivo (l? que possui um sistema mul-
tiplicativo localmente pequeno S admite localização. Além disso, a categoria obtida pela
localização é aditivo e triângulada.

Veremos também que no caso particular de uma álgebra Á, a família dos quase isomor-
fismos, denotemos momentaneamente por S, forma um sistema multiplicativo localmente
pequeno em -K(.A) e a categoria obtida pela localização de Ã'(.A) por S é, por definição,
a categoria derivada de .4.

Definição 2.10. Sda S uma co/eção de mor#smos na categoria C', uma /oca/{zação de (7

covil respeito a S, é upllü categoria S'L C junto carril um fa ntor q : C ---+ S-\ C tal que

(1) q Çsà é '«« iso«or$smo para todo s C S.

(2) Todo juntar F : C --+ D tal que F Çs] é urn isomot$smo'qs C S, se fatorü ãe forma

ú«{« «t««á; de q, í.t. é, «{.te «m ú«{c. S-:r' t«/ q« (S':F)q = F', o« .da .
seguinte diagrama comuta

C F : D

S-tC'
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Definição 2.11. t/}na co/eção S de mor#smos em C' é cÀarnada tzm sistema mt&/Z p/icatiuo
em C se sa.tis$zet:

(1) (Q) S é feChadO pCLTQ COMPOSIÇÃO.

r6) S X C 0H(C') .«lão lx C S

(2) Condição de e:cistência: Se temos dois moTfismos t \ Z -.+ Y e g \ X -+ Y, com
g C S, e= atem Hm Dueto W e dois mor$smos / : }l' --} Z e s : }V -+ X, co-m s c S
Lal (l\te tj ou seljü o seg'vinte diagrama com\tta

«.,.L t

y

E 'procedendo de forma análoga, considera-se u situação dlat

w .L
.+-
x -.}

g

(3) C.«alça. de C-c.!.m.«to.
condições são eq'uiualentes;

Dados dois moras'mos f,g X --.} y as sega ates

. (i)Existe um mor$smo t : X' -.} X, com t C S tal que ft = gt,

. (ü)Existe 'ü'm, mor$smo s : Y -.} Z, com s C S tal que sf = sg

x' --b x :L }'' -!+ z
g

Onde o símbolo N ao lado de um mor$smo indica qxe ele pertence aS

Exemplo 2.7. Seja B ?zm ane/ comutar uo com unidade.

gorja. aditiuü, Q qual denotaremos por'R,,

Obj'R, = . ( um único objeto).

Ho«.n (., .)

Consideremos a seguinte cale
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Seja S um slbconiunto de R fechado l)üra a multiplica,ção, então S-t'R, é Q categodü
seg tlínte

Obus'*n,= .

H'ms--n (., .) o ««e/ /««/{z«'í'.

Z

f

R F :D

S- \ F .. S'\'R, ---+ D

' f -» -p (,) r' (')':
A construção do anel S-\'R, serve de protótipo para Q constou,ção da localização S-\ C.

Exemplo 2.8. Sda .4 uma categoria aóe/ ana e K'(.4), + = +, -- ou b a categoria dos

compte=os de A, módulo ho'motopia.. Pode-se provar que o conjunto S' for'nado pelas clas-
ses dos quase-isomor$smos é um conjt nto multiplácatiuo em K'(.AI), para mais detalhes

ueãa teorema 4 do cap'ítu,lo 111 de [GM].

2.3.1 F'rações e aditividade de S

Seja S um sistema multiplicativo em uma categoria triangulada O'. A cada par (s, /) de
homomorfismos com o mesmo domínio, s : Xi --+ X e / : Xi ----} y, podemos associar

o diagrama:
x..s x:-.bl''

No caso em que (s,/) é um par de homomorfismos com o mesmo domínio e s C S
dizemos (s, /) é uma .S-fração à esquerda, a qual é denotado por /s'i. Neste caso usamos
o seguinte diagrama para representa-la:

x P..x:--Lr
Ou representamos pela tripla (XI, s, /)

Consideremos duas orações /s-i e gt'i representadas pelos seguintes diagramas

x P.. x: --b }''
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x+.L x,-:b y
Dizemos que .fs'i e gt'i são fiações equivalentes, e denota-se /s-i -.. gí-i, se existe uma
fiação X +--- X3 ---> y tal que o seguinte diagrama é comutativa

x,
t
Xs
+

.X2

s./

t'\

\/

,'a g

X

Observação 2.13. «' é uma re/anão de eg ua/ênc a

Definição 2.12. Ho??zs (X, y) denota a /amua a das c/esses de egwiua/êi2.c a de ./cações

Observação 2.14. Pode-se mostrar gue em gera/ .Horas (X, y) não é um conjunto.

Definição 2.13. S é clzamado /ocaZmente pegaeno r ã esq?ée7'daJ se para lodo X e17} OZ)ja,
B=iste um conjunto Sx de mor$smos de S, todos com contra,domínio X tal que pa a todo
m07:/isn7}0 -Xi ---} X em S ezjste m n7z07:/isn7zo enl} C;, -X2 ---} Xi ta/ gue X2 ---} Xi ----> .X
esta em Sx

Observação 2.15. Se S á /oca/mente pegüeno então -aoms (X, y) é um codu?zto

Seja X +!- Xi --:b y C -#oms (X, y) . Se S é ]oca]mente pequeno então ]X, --g.} X:

em C' tal que Xz --l+ Xt --!-lP X está em Sx. Observe que:

(" --- ": 'b «) - (.* #- .*, -'$ «) , .. . '*
s /'«' I' g '\ ./'

x .ç= x,
sg '\-., ll ,.'' .fP

Composição de n'ações: Dadas duas fiações as-: e bt'i pertencentes a .aoms (X, y)
e Bons (y. Z) respectivamente, podemos associar a elas a fiação composição de as': e
bf'i da seguinte forma:

y
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Considerando as representações de as'l e bt'i dadas por

x +.s u' --b }''

v' +.L v' -.b z

Usando o segundo axioma de sistema multiplicativo obtemos a oração Pa'i de forma que
o seguinte diagrama é comutativo

«/-
P

«\

y
\.b

Z
./- t,/«'

yX

Desta forma podemos definir a composição de as': e Z)t-: como sendo a oração (Z)P)(s''a':)
Pode-se mostrar que a composição de frações definida desta forma é associativa e que

a oração X <11- X -!$. X é a identidade.

Teorem.a 2.2. rC;aórieZ-ZismanJ Sega S um sistema m /t p/ cat t/o /oca/mente pequeno

(SMLP) de umü categoúü C

A categoria S'\CI existe e é Q \ocatização de C com respeito a. S, o jsntor universal

. : ' ---* '-:' '«« / : x --. « .« x #- x 'b *'' (x - x 'b *'')

Proposição 2.7. Se C' é wma categoria adàt t;a então S-i(7 é uma categoMa ad t ua

Observação 2.16. Faremos o esboço da demostração num caso padÍcu/ar. /remos ass&-
mit qle Date a. seguinte propriedade, se s C S e su C S então u C S (no caso em qxe esta
propriedade é satisfeita o sistema é dito nipersaturüdo).

Esboço da demonstração: Sejam (U,s,a) ,(V.t,Z,) C #om(X,y). DeÊnimos a soma

de(U, s, a)+(V. t, b) da seguinte forma:

Aplicação do segundo axioma de sistema multiplicativo a s : U ----.} X e t : V ---} X
obtemos o diagrama comutativo

S -.!.} y

''-.l, t
.x
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Em seguida construímos o diagrama abaixo, que relaciona as fiações dadas ao diagrama
acima:

Enfim, definimos 3 = st;,y = au + óu. Como su pertence ao sistema multiplicativo,
segue que (S, z, y) é uma ilação de -Hom(X, y), assim podemos deânir

(t/, ', ') + (v. t, b)

Definida esta soma de fiações pode-se nlostrai a proposição

0

Quando C' é uma categoria aditivo e S é um sistema multiplicativo, além de S'tC' ser
uma categoria aditivo pode-se verificar que o funtor de localização, q, é aditivo também.

Definição 2.14. Z)ada wma categoria aóe/cana .4, c07zsíderemos K(.A) a categoria dos
conFIe:cos módulo homotopia e S o conjunto dos quase-isomor$smos. De$nimós Q cate-
goria deMuadct de A, D(.A), sendo a categoria obtida da localização de l<(.A) por S, ou
sd« D(.A) : :-K(.A).

Definição 2.15. Localização de Subcategorias Sega .B uma s ócategoMa p/ena de C
e seja S um sistema multipticatiuo localmente pequeno em C clÜa restrição Sn B em B é

também um sistema multiplicativo, ire'mos escrever S-\ B T)üta ÇS n By\ B. Se o jzntor
natural S-t B ---+ S'\ C é $el e pleno S-\ B é chamtida subcategoria localizada de C para
S

Zj ' : C---gS S-i0

Proposição 2.8. SttponAamos guie para toda s C .#omC (X, y) nS com y C OZ).j.B ezÍste
f € 11omc ÇZ,X) com Z C ObjB tal que a, comi)osição Z --L\. X -.=.» Y esta em S, então

o juntar Fb : S'\ B ----} S'\ C, induzido pot qcFs uia a localização, é $et e pleno.
S
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Exemplo 2.9. .4««..mo. g«e Z)(.4) .«isto, o« sd. (S':-K(.4) z Z)(.4)), ond. S =
{qí} em Ã (.4) então K' (.4) ,Ã+ (.4) , K' (.4) ,Ã''' (.4) , K+'Õ(.4) são subcategorias /o-

c«/izá«{s e suas /«alízaçõ« são O' (.4) , Z)+ (.4) , D' (Á) , .O' (.4) , O' (.4). Te«.-s.

0' (.4)

D' (.4) D (.4)

0+ (.4)

Definição 2.16. Sda -K uma categoria tr angu/ada com /untar de trens/anão T, dizemos
que um riste'mü de mor$smos S 'provém de um juntar cohomológico se e=istix' umü ca-
tegoria übeliana A e 'um juntar funtor cohomotógico H : K ---+ A que determina S da.
seguinte forma:

S={.fCW«(-K) l H'(/) (/)) é«. i«mo$smoVi}

\

/\

/

Exemplo 2.10. Se .4 é ma categor a aóe/cana. Os quase-isomorfsmos em /T''' (.4) , orzde
* é +, --, - b, .»,m«m «m .í.t.m' q«. p««é«. d. /u«t« coÀ.m./ogi« #* : Ã'' (.4) ---} .4,
que é cohomotógico.

Proposição 2.9. Sda K uma categoria Zriangté/ada e S um sistema de -K gue provém de
um .funtor cohomológico, então tem-se

(1) S é um sistema muttiplicatãuo.

(2) S'* K é categoria trianghlüda e o f\ ntot de localização K -l-+ S'* K é um mor$smo
de categorias tdangutadas.

A demonstração desta proposição pode ser encontrada em IWI. Vamos relembrar aqui
alguns elementos básicos utilizados na demonstração da segunda sentença da proposição.
Assumindo que S'iÃ existe e definindo um funtor de translação em S'i.K a partir do
funtor de translação T : .K ---.} ./(. 7 : S-iX ---> S-i.K, o funtor de translação, é definido

como segue

7(Z) ,vz c 06.j(S''Ã')

pcf.-u - 7 (4--'b) - , m '6-D -WU - ;ü.
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x P--z -br
.l,r

r(x) Z-@ r(z) i!-y r(}')
Como são os triângulos em S-tK?

Os triângulos exatos em S'i.Zr são definidos como as imagens, através do funtor de
localização, dos triângulos em /T. Em seguida consideramos a menor família de triângulos
fechada por isomorÊsmos que contêm a imagem dos triângulos de /í. Isto é, a cada
triângulo em /(, digamos

x --b y -.b z -:b I'x,

corresponde o seguinte triângulo na categoria localizada

X y Z
\.u 1./ x.,u 1.,/ \,m

x y z 7x-rx
Definição 2.17. Sejam /( e JT' cafegor as triangu/abas. Um /untar F : /r ----} .K/
é um morfismo de categorias triüngulüdüs se F é 'um Juntar aditivo que com\tta com üs
translações e leda. triângulos em tHângutos. E dizemos qae as duas categorias triangutüdas,
K e K', são equiuütentes, e denotamos K N existe entre eles ILm mor$smo de
categorias triang'aladas que é uma eq'uiualência de categorias

Definição 2.18. Dadas dt as á/geóras .A e -B, dizemos gue ..4 é derát;adamente eguÍua/ente
a B se -D(.4) e D(B) são categorias tríangu/abas eglzit;a/entes

Corolário 2.4. Propriedade Universal: Sqa F' : /{ ---.} .L um mor$smo de categorias
Eüangutadüs. Se F leda. elementos de S e'm isomot$smos, então F se falara de modo

único através do lfuntor de localização q = qs. Em outras palavras, se F é ta! qze F (.s)
é isomorFsmo, 'Vs € S. Consideremos a. ]oca]iza,ção K --!+ S'\K, então ]\.F' tal que

F = F'q e F' é mor$smo de categorias triangKladas. (Este funtor é denotado pot S'\ F)

1,/ l ../
Z

1,/

K J :L
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Exemplo 2.11. Sd« .,4 «be/cana, então Ã'- (.4) ,Ã'+ (.4) , Ã''(Á) sã. c«t.gor{« trí.n-
guladas com sistemas muttiplicatiuos dados pelos quase-isomor$smos. Neste caso, as
imersões plenas de categorias tdangutadas

l<b --+ K't , Kb ---+ K' , .K+ ----.} /{, .K'' ---.} .R'

induzem as seguintes imersões plenas de categorias trianguladas

0' (.4) ---} D+ (.4) , .0' (À) ---} -0' (À) , D+ (.4) --+ -0 (.4) , D' (.4) ---} 0 (.4)

2.4 A categoria -O+ (Á)

Sda / C .4 a subcategoria plena dos objetos injetivos, C'om+ (/) a subcategoria
plena de C'om+ (.4) dos complexos inferiormente limitados com todas as entradas sendo
objetos injetivos.

Como Oom+ (/) é aditivo, fechada para translações e cones segue que Ã'+ (-r) = a'"'í
é uma categoria triangulada ( subcategoria plena triangulada de -K+ (.4)).

Além disso, considerando S o sistema multiplicativo dado pelos quase-isomorfismos
pode-se demonstrar que S í) .R'+ (/) é um sistema multiplicativo. Ou seja, a restrição dos
quase-isomorfismos de K(.A) a X+ (/) forma um sistema multiplicativo.

Denotaremos S-:K+ (.r), a categoria obtida pela localização X+ (/) pelo sistema mul-
tiplicativo S n Ã+ (/), por -O+ (/).

Sabemos que Ã+ (.r) -=b Z)+ (.r) é marasmo de categorias trianguladas. Então, assu-
mindo que D+ (.4) existe, temos

+

Ã'+ (.r) --} Ã''t (,4)

q/+ .L \. r' .L q]
0+ (.r) ';= D'p (Á)

Os resultados que listamos a seguir permitem provar que o funtor de localização,

Ã'+ (/) -=b Z)+ (/), é um isomorfismo.
+

Lema 2.6. /#7 Se X C K(.4) é ezato e y C K+ (/), então Homo(.X) (X, y) 0
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Lema 2.7. /iK7 / C //omK+(1) (X,y) é Hm qi , então .f á íson or$smo em Ã+ (])

Esboço da demonstração: X -!} y ---.> C'one(.f) --% X j--ll

Como .f é um cli, C'07?e(.f) é excito e portanto g -, 0 ( pelo lema anterior).

Corolário 2.5. /(+ (/) -:b D+ (/) é «m {so«..r$s«.. de «tegorías «ngH/«das
+

n

Ã'+ (.r) --} -K+ (.A)
i'..L .l.çÁ+

0'F (/) -i= .0+ (Á)

Proposição 2.10. O /uz2tor -O+ (/) --Sb Z)+ (A) é./íe/ e p/e«o

Teorema 2.3. Se .4 tem su$c{.ates {«/et{«. ntão K+ (/) = D+ (/) -g> .D+ (.4) á wm
isomor$smo de categorias ttiang\ttüdas.

r)bservnr;n 9 1 '7 Valem os resultados ducbis

(1) K' (.P) é subcategoria tocalãzáuel de K' (.AI) .

K''(P)= o'(P)
S. .4 tem suá'ie«te' p,deu«', '«tã. /(' (P) z D' (P) = D' (,4)

ÍP9 Se .4 {'«, 'u$cáe«t« {«jefi«; rp,d.tá«sJ .«tão O'' (.4) (D' (.4)) «istem r emó«.
0 (.4) pos« «ão «i t r9.

rSy .F - c«. em g«e gZ dimÁ < m t'm«; Ã'' (/) = Ã' (P) = .D' (.4)

Observação 2.18. Serzdo .4 uma categor a a6e/ ana, c0?2sideremos a caZegoda deHoada
de .4, O (.4). C.m. .jú s.ó.«.os, O (.4) á t,í«g«/«d« . temo; o ..g«{«''

jl) Umü Intetl)relação de TMângulos:

l/lhos na senão 2.2 gaze se 0 ---+ X ----.} y --!+ Z ------} 0 /or uma segdência grata em

(7om (.4) sem{ cÍndÍda então ]w : Z ---+ TX ta/ gaze X --!b y --b Z --..} X j--ll é
um tdãnguío e=ato.
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reJ Um /ato importante é o seguinte; Toda segúência ezata 0 ---+ X --b. y --b. Z ---.} 0
.m Co«. (.4) pode .e« ««.p/et«d' ' «m tdáng«/. .«t. .«. Dt (Á). .E«t«t«to, é

c/aro qt&e este /ato não á ua/ido em .K(.A), wma oez gue em .K'(.A) os triángu/os estão
associados às sequências gemi-cândidas.

4gora em -D+ (.4) é possa'ue/ associar um trít2ngH/o a cada sequência eaata 0 --->
X --:b y --:+ Z --.-} 0 em C'om(.4), pois Caíste um quase {somor$smo erztre o

C'one(u) e o como/ezo Z. .Assim podemos conseguir o seg ante tHángu/o em -D+ (.4)

X }' O'o«e(«)
1,/ X.u 1./ \,« l/' '\«,

x }'' z xl-il

(3) E«~ decottência de (1) e (2) podemos garantir que: Todo triângulo e=ato em D} (A]
"p««ém" r « me-. d. iso«.oO.mo) de ««.' ''güê«i« e«t« e«. C'om (.4).

2.4.1 A in'fusão .4 --} D* (.,4)

Definição 2.19. t/m como/ezo concentrado na posição .j a um como/ezo .X ta/ que Xi =

0, Vi # .j e -)Q = X C Oój.4.

-} o -+ xj -.> o -+

Definição 2.20. (Zamaremos de como/ezo -H:concentrado na posição .j á um como/ezo

x t«/ g«. .#' (x)

Todo complexo concentrado na posição .j é um complexo H-concentrado na
posição.7.

Dada uma categoria abeliana .4 podemos deânir um funtor .4 -+ Coma (.4) que
associa a cada objeto um complexo concentrado na posição 0. Consideremos C'om* (.4) --!+
K' (.4) o funtor projeção natural definido pelo quociente de homotopias e seja K' (.4) --g-+

Z)* (.4) o funtor de localização pelos quase-isomorfismos. Podemos olhar .4 em Z)* (.4) via
o funtor Q : .4 ---} .D* (.4), definido pela composição q' o n o i, o esquema abaixo ilustra
esta composição:
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A
X

+/
y

'.; C'om* (.4) --!-} K'' (.4
Xo

-5 D* (.4)
Xo

1 1
Xo

yo

Como Hom,{ (X, y) = Homo(.4) (nÍX, aiy) segue que ni é fiel e pleno

Proposição 2.11. O /untar Q : .4 ----.> Z)* (.4), orzde Q = q* o a o i, á ama eg?z ua/ênc a

entre A e a sttbcategoHa plena de D* (.AI) determinada pelos completos H-concentrados
em 0

Esboço da demonstração: nonzK.(.A) (X*, y") i:2 -üomn.(.Á) (X*, y*)
a

a : ./:* -, q.A(.f*) , X* +l- X* -Í-> }'''

Z
b

«: ('' m '' M-:)

Demonstra-se que a, b são inversas e portanto Q é fiel e pleno.

X y
n

Definição 2.21. .Ea'th (X, y) = no«zD'(.4) (X 101 , y l--il) = nono'(.,4) (X, y l--íl)

A definição acima é motivada pelo seguinte fato. Sabemos que quando í é um
inteiro positivo, cada elemento de .Ezth (X, y) pode ser identificado com uma sequência
exala da forma

0 -.> y --} .lr-i+i --} .... --} /To -+ X --} 0,

o qual, naturalmente, podemos identificar a um complexo acíclico X:

r -+ 0 -.> 0 -.} y -+ /{-f+i -..} -.} /To --+ X --.> 0 --.} 0 -.+

Agora, vamos definir o complexo X: associado a X: da seguinte forma

K -.} 0 --} 0 --} y --} /T-i+l --} --.} /{o -+ 0 -+ 0 -+
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Claramente K é quase-isomorfo a X l01.

Portanto construir a seguinte fiação em Z)(.4)

r

x lol y l-íl

A fração acima representa um moúsmo y (X:) C nono'(.4) (X 101 , y l--il), como a

inclusão .4 --} Z)* (.4) é fiel e plena, obtemos y (X:) c nono.(.4) (X, y l--il)

Observação 2.19. Usando o /untar de trarzs/anão T de#nído pe/o /untar de des/ocamento

r" sÀí# '9 podemo. ád'nt'Wcar como.(.Á) (X l--kl , y l--i -- hl) c.m -Eztl4 (X, y) pa« tod.
k inteiro. (Para mais detalhes uejü capítulo 111 de tGM]).

Com a identificação Ho«Qo.(.A) (x l--AI ,rl--{ -- kl) = .Ezt3 (X,y) tratada acima

pode-se definir a composição de morfismos em .D(.4). Basta procedermos assim, da-
das ./' C .Bata(x,r) e g € ,Bata(y. Z) identiÊcamos / em .EztÜ(Xl01,yl--il) e g em

Eztâ(yl01, Zl--.jl) = nono'(.4) (y l--il , Z l--{ -- .jl) o que permite definir a composição
g/

Z:«tl{ (X, }'') x E«Ü (y, Z)

H'"o.(.Q(x lol, }'' l-il) H'omo.(.©(y lol, z l-.jl)
H'mo.(4 (}'' l-íl , Z l-i - .jl)

z«tl'j (x, z)
g/

Teorema 2.4. rZJ ra) -Eatl4(X,y) = 0 se i< 0.

(õ) E«t& (X, }'') = Hom.4 (X, }'') .

rO C2-/ç«« e/.«..«t. de Z«tl. (X,y) ,í > 0 é d« .»,m. }''(X:) p«. «/g«. «m-
p/e« «ü/{« X: e se }" (X:) C Z«tà (X, }'') , Z (,C) € .E,tâ (y, Z) t.m« Z (M) =

z (,c . x:) z (,c) . }'' (x:) c -E,tl'j (x, z) .

Observação 2.20. Se .4 = moda, podemos considerar .4 --} Z)Õ(.4), e pode-se prol;ar que

neste caso as duas de#n iões de .Bati(X, y), para X, y C .4 coincidem. .4 demonstração
é feita usando o fato que X é quase iso'rnorjo Q s'ua resolução prolÍetiua..
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2.5 Funtores Derivados em categorias derivadas

Agora vamos estudar os funtores derivados em categorias derivadas. Estes conceitos
permitem estendem um funtor excito à esquerda (ou à direita) entre categorias abelianas
a um funtor entre as respectivas categolias derivadas. Desta forma alguns dos principais
funtoies utilizados no estudo das categorias de módulos, tais como Hom(--, M), -- 6) iü4,
admitirão funtores derivados.

2.5.1 Funtores Derivados Clássicos

A noção de funtor derivado em categorias de módulos sobre uma álgebra é o que
chamaremos de funtores derivados clássicos.

Soam .A, -B álgebras. Dado um funtor aditivo covariante .F : mod.'l ---.> n20dB vamos

relembrar a construção dos funtores derivados à esquerda de F'. Fazendo as. modificações
naturais são construídos os füntores derivados à direita.

Dado &/ C mod.4, consideremos uma resolução projetiva de M

-!b a:. --b M' --.+ o ---}

delegando iM e aplicando P' obtemos o complexo

--+ /'(Pn) f'ÇlqO F'(Pn-:) --+ {!# F'(Eo) -b 0 ---} 0 --+

A imagem de .A/ pelo n-ésimo funtor covariante derivado à esquerda de f', Z;«.F(M),
é por deânição isomorfa a n-enésima homologia do complexo acima. Dado um morfismo
/ : ik/ ---} N, consideremos

---} Pn -!b Pn.l --S-+ M --+ 0 ---}

-... . . . -b .« -b x'

coberturas projetivas de M e JV respectivamente
por /

Seja y = (p.) um morfismo induzido

--+ Pn

.L v,.
-$ Pi

-5 q

-% Po

+Po ]./
-$ «
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.Z;./'(/) é definido pela passagem a n-enésima homologia do seguinte morfismo de com-
plexos

--+ F'(Pn) --+

+ F'(9«)
€w r u '

.L o
.---} o . .

Pode-se mostrar que a n-ésima homologia é única a menos de isomorfismo, assim a
deânição de Z«/'(.f) independe da escolha da resolução projetiva.

Quando tomamos /' = M ® -- o funtor derivado L«F' é o funtor Tor«(M, --). Proce-

dendo de forma similar podemos obter o funtor -Ezt"(--, M) como derivado de -#om(.A/, --).
Ressaltamos ainda que usando resoluções injetivas podemos obter .Ezt"(M, --) como de-
rivado à direita de -#om(M, --). Para mais detalhes, vda IRI.

Com relação aos funtores derivados clássicos é sabido que para qualquer sequência
exala curta em Á

0 .---} ..4 ---} B ---.} a ---.> 0

está associada a seqüência longa excita associada a Z)F'

--+ .[;r'(A) ---} Z,'F'(-B) --+ Z]i/'(C') --+ .L'+'/'(Á) --->

De modo similar obtém-se uma sequência longa correspondente a RF'

--...+ ar'(.A) ---} a-p(.B) ---+ a/'(c') --+ a+:r'(.A) --+

2.5.2 Funtores Derivados

Considerando À e -B álgebras, e dado um funtor F' : moda ---+ mod-B, em que
condições /' induz a construção de um funtor entre a categoria derivada de .A e a categoria
derivada de B? O estudo de funtores derivados em categorias derivadas é importante
para tratar desta questão. Nesta subseção definiremos funtores derivados em categorias
derivadas, verifica-se que este conceito generaliza o de funtores derivados clássicos.

É c]aro que a maneira mais natural de tentar estender f' às categorias derivadas é
definir um novo funtor, /', a partir de /' componente a componente, ou seja F'(X') =
(F'(Xf))iCZ. Para que este processo elementar funcione é necessário que o funtor r' sa-
tisfaça as condições:

r'(PI )   r'(&)
.l r'(p:)   .l .F(Pol

r'(H)   F'(4)
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e levar complexos em complexos

e homotopia em homotopia

Em particular, se F é um funtor excito é clamo que o referido processo determina um
funtor de Ã'*(Á) ---} /(*(B), onde, # pode ser a,+, --,b, que leva quase.-isomorfismos

em quase-isomorfismos e, pela propriedade universal da localização, existe um funtor
G : -D*(Á) ---} J)"(.B) tal q«e o seguinte diagrama comuta.

/r- (.4) S Ã'* (.a)
q.,i.L + qB

n" (Á) '3= n* (-a)

Entretanto, alguns dos mais importantes funtores pala o estudo das categorias de
módulos, tais como M ® -- e -Hom.4(.IW, --), não são exatos. Por isso é preciso definir um
processo mais elaborado que permita estender uma gama maior de funtores.

Em IWI este assunto é tratado com riqueza de detalhes, mas o tratamento é feito com
o conteúdo diluído em diversos capítulos.

Agora vamos de6nii o conceito de funtor derivado para categorias derivadas.

Definição 2.22. Soam .4, ,6 categorias aóe/canas, consÍderenzos q..{ : .K'(.4) ---} Z)*(,4),
qn \ K' tB) ---.+ D* ÇB) os juniores de localização com relação aos quase-isomor$smos e
F' : /(*(.4) (,6) wm mor$smo de categorias tr anglo/abas, sendo qwe + pode ser

a,+,--,b. Um /u«to, de,i« . â i«{t« de F' é «m p« (RF, 'p), -d' R/' : O*(.4)
D' (B) é um morfismo de categorias ttiangutadüs e eF é Mina transjox'mação natural de
qnF para ÇRF)qA que satisfaz ü seg'vinte condição:

Dado um morfismo de categorias ttianguladas G : D* tA] ---.+ DÇB) e uma transfor-
mücão natural eG : qBF ---} GqA, então existe uma 'única transia'í'mação natura\ n de RF
.m G t«/ g«. .. (q.q«) . .p

Observação 2.21. ]Vofe guie as condições da de#nição acama rzão chegam a ezág r gue o
diagrama abaÍ=o comete. Trata-se de uma condição mais lfraca que a comztatiuidade.

x'* (.'t) -L Ã'* (B)
Ç.,i.l .L qn
.0* (A) ;? 0* (B)
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Agora que a deânição formal do conceito está feita vamos tratar de uma construção
mais prática dos funtores derivados. A idéia básica usada, na construção dos funtores
derivados Rf' e ZT' é aplicar -F componente a componente, mas não em qualquer complexo.

Selecionam-se alguns representantes especiais nas classes de equivalência de complexos
quase-isomorfos. As próximas deÊnições expressam com mais precisão estas idéias.

Definição 2.23. Soam .4,23 categorias aóe/ amas e F' : .4 ----} Zi am /untar couarÍante

adít uo ezato â esquerda rou ã dÍreítaJ. Z) lemos que uma c/asse de oójetos 7?1 de .4 á
adaptada ao furtar se as seguintes condições são satisfeitas

e F preserva somas diretas $nitas de objetos de 'R

e No caso em qte F é e=ato à esquerda: F preserva com'plenos acícticos de Coma ÇKà

No caso em que F é e=ato à direita: F preserva comptezos acÍcticos de Com' {nà

e .Vo caso em qtée f' á ea;ato â esgtéerda; Para todo abeto X de .4, existe y € 'R e
zlm monomor$smo X '-} y

No caso em que -F tí ezato à gire ta; Para todo obleto X de .4, existe y C 7?1 e um
epimor$smo y ---» X

Observação 2.22. Se F é tim /untar ezato, então gua/q er c/asse de oógetos 7?1 gwe

satisfaz uma das condições abaixo é adaptada. a, F

e Para todo oóyeto X de .4, e ste y C 'R e tém monomor$smo X --fy

e Para todo oóleto X de .4, e ste y € 7?1 e um epimor#smo y --»X

Observação 2.23. Supondo gele ..4 á uma á/geóra de .4Nín sabemos que a categoüa dos
A-- módulos tem su$cientes projetiuos e su$cientes injetioos. Neste caso temos:

(1) a classe de objetos {njetiuos é adaptada a qualquer .funtor couariante adãtiuo ezato à
esquerda que preserva soma diretas $nitas de injetiuos;

(2) a classe dos objetos projetiuos é adaptada a qualquer .funtor couaHante aditivo ezato
à direita que preserva soma diretas frita,s de proletiuos.

Proposição 2.12. /aJW7 Sela 7?. uma c/asse de oóletos adaptada a zlm /urzfor ezato
à esquerda F \ A ---+ B, e denotemos pot S,n ü classe dos quase-isomor$smos em
K+(RI). Então S,n é uma classe de morPsmos locülizante em K+(in), além disso Q toca-

/ cação de X+(R) por S é der t;adamente equit;a/ente a Z)+(.4), isto é, o /uzztar canónico
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Sit l<1+ (:RI) -----} D+ (.iq é uma equivalência de categ07qas. (o resultado análogo vale para

funtopes e=atos à direita)

A demonstração da proposição é feita mostrando que a inclusão natural i: /(+(7?.) ---}
/í+(Á) é um morfismo de categorias trianguladas. Portanto, induz um moifismo de cale.-
gorias trianguladas G : S':/r+(7Z) ---+ D+(Á) tal que o seguinte diagrama comuta

x'+(n) --b -K*(Á)
qK+(R) + + q.n

S-:-K'''(R) -? 0* (Á)

onde + pode sei +, -- ou b.

Finaliza-se a demonstração mostrando que G é uma equivalência

2.5.3 Construção de alguns funtores derivados

A definição de funtores derivados não deixa claro como podemos construí-los. Estamos
interessados em construir o funtor derivado associado a um funtor excito à esquerda .F
mod.A ---} modo no caso em que .4 e .B são álgebras de Artin, e .A de dimensão global
hnita.

Seja '7Z uma classe de objetos adaptada a um funtoi excito à esquerda /'. Podemos
definir um funtoi -F' : K+(7Z) ---} K*(B), onde + pode ser +, -- ou b, componente a com-

ponente. Ou seja, F''(X'y = /'(X') VX' C -K+('R). Pois, .F restrito a R, leva acíclicos

em acíclicos e preserva quase-isomomorfismos de /k.+(7a). Pela propriedade universal das
localizações, existe G' : S':-K+(7Z) ---> -D+(.B) tal que o seoauinte diagrama comuta

x'+('z) -!S x'*(-n)
qK+(R) + + qB

$':K''''('Z) -l;J D* (B)

Escolhemos uma equivalência de categorias triângulada, a qual denotaremos por 'á,
que é quase inversa do funtor G : /í+(7Z) ---+ Ã'(.A) induzido pela imersão natural i
Ã'+(R) Então, pode-se :nostrai' que F' o Ó : -D(.4) ---} D(.B) é «m funtoi'
derivado associado a F'

E interessante notar que esta construção passa por certos fatos, tais como a inde-
pendência da escolha de é, que dificulta a definição formal de funtores derivados via este
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processo de composições. Por isso que a definição do funtor derivado foi feita via uma
propriedade universal.

'Eeorenta 2.5. [1id] Sejam F um f\ntor Beato à esquerda, e 'R, uma classe de objetos

adaptada Q F. Então o fnnto derivado RF existe, é único e pode ser de$nido de acordo
com a corzstrwção acima.

Relacionando os conceitos de funtores derivados, asas em categorias trianguladas e as
propriedades básicas de extensões por um ponto montamos próximo exemplo ilustra uma
forma de determinar algumas subcategorias trianguladas contravariantemente ânita na
categoria derivada da extensão por um ponto de certas álgebras de Artin.

Exemplo 2.12. Sega .B uma á/febra de dimensão ./imita sobre o corpo A. Seja 1) uma
átgebra de divisão, de dimensão $nita sobre o corpo k, isto é D é uma extensão algebHca
de K. Seja M um D -- B-bi'módulo $nitamente gerado.

.4ssÍm podemos /armar a á/geóra Á =

1 -- e, sda J o dea/ 1 : T l .4e, assim .B = 4. .Erztão temos gue o/untar ánc/tesão'' \JWO/ ' '
Z)(.B) ---+ Z)(.A) tem a©wnto â d feita dado por RHom,4(.B.4, --), o /untar der Dado â
di«át« de Hom,*(B., --), . «©-to â "q««d« á -- ®!Í .B, . /u«to, de,{«d. à esq««d« d.

- ®AB (na seção 2.5 est'udümos o conceito de juniores derivados em categorias dentadas).
Em particular D(.B) pode ser Dista como uma asa de D(.A), no caso da dimensão global
de Á «, ./i«it«. S.g«. q«e « {«/«.ã. d Z)(B) é «m« «b«t.g«{« ««f«M-fem.«te
./Imita.

: : ) .. -.Escreva,ritos e

2.6 Alguns resultados de liappel em categorias tri
anguladas

Todos os resultados desta seção são apresentados em IHI. Gostaríamos de ressaltar
ainda que as noções de morfismo irredutível e quase cândidos em categorias trianguladas
são as mesmas de categorias de módulos, detalhes a este respeito também podem ser
encontrados em [HI.

Lema 2.8. Sega C uma categoria tr angu/ada, temos:

X -$ y -3 Z -% TX, á xm tMángu/o, se e somente se
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y -.yZ -%TX -=!: Ty é m triángu/o

Lema 2.9. Sela C' tina cafegoMa triangu/ada, temos;

X -b y -q 0 3 TX, á um tráêngzl/o, se e somerzfe se tz é um isomor#smo

Lema 2.10. Seja C' wma categoria tría7zgtz/ada. -Dado um tríárzgzz/o

x -.b }' -.b z -j% rx,
as seguintes condições são eqzãuatentes

r-7) :«
rey u é seçâo.

(3) « é «t.'«Çã,.

Lema 2.11. Seja C' wma categoMa friangu/ada. Dado llm fr áng?t/o

]\ TX, as seguintes condições são eqt iualentes.

x&

b Se f : W ---» Z l-tão é .retrüção, então existe f' = W ---+ Y tat que uj'

. Se f : W --+ Z não é retração, então uf= Q.

8 Se X h I'r nâo á secção, ezttão Caíste /' : y ---.} l,V' ta/ gue / :: //u

Observação 2.24. 4 categoria -D(.A) é am ezem2}/o de uma categoria tr ángu/ada, e llo
caso em que A é uma k-álgebra de dimensão global$nita D(.A) é deriuadamente equivalente
cl KtPA]( e também a KtIA]). (Nestes casos se pode prova qze Q localização é uma
eq'uiualência de categorias que leda triângulos em triângulos).

Deânição 2.24. Se/a C' ama categor a tríangzz/ada fa/ gue Nona(X, y) é zzm A-espaço
uetoda! de dimensão $nãta, para todos os objetos de C, e tal qve o anel de endomor$smos
de todo indecomT)oníuel é local. Assim C é u,ma categoüa, de Krutt -- Schmidt. Nestas
condições dizemos que um tMângzlo

X--5 y-B Z-4 TX

em C é triângulo de AKslander-Reiten se satis$zer as seg'pintes condições
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e ,4R.Z X e Z sâo indecomponúeis

. ,'lR2 «« # 0

e AR3 todo morSsmo de U em Z que não é epi qKe cinde se falara petau

Observação 2.25. .Bm /oí demorzstrado gue a terceira condição da de$n ção

eqziualente às seguintes .formulações:

.4R3' VX --:L+ U gue não é mono gue c nde se /afora pe/a u

.AJt3" VZIJ --=L+ Z gue não é epi qzie cinde, tem-se w/





Capítulo 3

ll'iângulos de Auslander-Reiten e
Extensões por um ponto

Neste capítulo vamos apresentar dois resultados que expressam alguns triângulos de
Auslander-Reiten na categoria derivada de 1? = Z?lWI, a extensão por um ponto da álgebra
.B. Estudamos os triângulos de Auslander-Reiten que cujo primeiro vértice pode ser iden-

tificado com um objeto de Z)Ó(.B), e os triângulos cujo terceiro vértice provém de -DÓ(.B).
No primeiro caso não conseguimos obter resultados que caracterizam completamente os
morfismos que une os vértices dos triângulos de Auslander Reiten. Mas, no caso dos
triângulos que terminam em complexos provindos de Z)Ó(B), obtivemos uma descricão
bastante boa do triângulo como um todo, tanto os vértices e quanto os morfismos que os
une, Êcaram bem determinados.

Felizmente, em ambos os casos fica bem claro um procedimento que permite o cálculo
dos triângulos de Auslander-Reiten. Desta maneira podemos usar estes resultados para
construir exemplos bastante interessantes.

Gostaríamos de ressaltar que em IMI foi feito um estudo das álgebras de matrizes da
forma

A
0 À

l K KMA

Sendo /r e A álgebras de Areia, e M um Ã-.A bimódulo, foram caracterizados todos os
morâsmos quase cindidos iniciados e terminados em módulos da forma (0, .V, 0), onde N
é um ..4-módulo indecomponível.

O primeiro teorema descreve as seqüências de Auslander-Reiten terminadas em módulos



3.1 Extensões por um ponto e Categorias derivadas 92

da forma (0, N,0), descrevendo em detalhes cada termo da sequência. O segundo te-
orema caia.cteriza as seqüências de Auslander-Reiten de mod.A cuja imersão em moda
são seqÍiências de Auslander-Reiten também. Foi demonstrado que isto ocos're quando
Ho«...l(&/, ]V) = 0 e .N não é i-jetivo.

Em seguida foram estudados os morfismos quase cândidos iniciados em A-módulos
da forma (0, JV, 0), onde .V é injetivo en] moda, foram estudados dois casos, o caso em
que -#om..l(M, N) = 0 e o módu]o (0, ]V,0) é injetivo (neste caso o imersão natural do

morfismo quase cindido de mod.A iniciado em .N passa diretamente a um morfismo quase
cindido de moda) ; e o caso em .Hom.a(M, N) :# 0, N injetivo.

Para completar, foi estudado o caso em que .N não é injetivo e Hom.4(M,N) # 0.
Foram descritas todas as sequência de Auslander-Reiten de moda iniciadas em módulos
da forma (0, .V, 0), onde JV não é injetivo e .Hom..i(M, íN) # 0.

Neste capítulo nosso objetivo é tratei da passagem dos resultados mencionados acima

para categorias derivadas. Tivemos que fazer diversas restrições sobre o anel de matrizes,
supondo desde início k um corpo algebricamente fechado, B uma k-álgebra de dimensão
finita e de dimensão global também Ênita. Neste ambiente conseguimos descrever os
triângulos de Auslander-Reiten da extensão por um ponto, iniciados e tciminados em
complexos provindos da álgebra que foi estendida.

3.1 Extensões por um ponto e Categorias derivadas

Consideremos R a k -álgebra de matrizes apresentada abaixo.

Sabemos que há uma identificação dos R-módulos com as triplas. Vamos mostrar que
podemos fazer um processo análogo no estudo da categoria derivada de .R.

B
k

.R
0

3.1.1 Füntores exatos e categorias trianguladas

No capítulo anterior vimos que a categoria dos complexos módulo homotopia de qual-
quer categoria abeliana é uma categoria triangulada. Mais precisamente vimos que dada
uma categoria abeliana .4 podemos utilizar o Cone para dar a ir(.4) uma estrutura tri-
angulada.
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Dadas duas categorias abelianas .4, Zg vamos denotar simplesmente por T os funtores de
translações de K(.4) e de K(,B). Nosso objetivo nesta subseção é estudar as equivalências
de categorias abelianas que comuta com o funtor de translação T

Seja r' : .4 ---.> Zi um funtor excito entre categorias abelianas. Vamos denotar por F
também o funtor natural, de .4 em 6, induzido por .F. Ou seja, dado um complexo

x'= {... e:4 .. ---+xj ---.+ -% x.

temos

.-..} .FX. !-% F'X..: --+ /'Xj --+ .!% /'x.

E dado um morfismos de complexos, digamos / : X' ---} y'

Definimos /'(/) componente a componente, isto é,

F'(X'
.LT'(J'')

F'(}''')

Observação 3.1. .4traués de uma t;erl#cação dáreta pode-se mostrar q%e qua/gzéer /Motor

aditivo entre categorias abetianas preserva homotopia.

Proposição 3.1. $Üa F' : .4 ---.} B um /untar ezafo entre categoHas aóe/ amas. Se /'

comuta com o juntar de translação T, então as seguintes condições são satisfeitas:

(1) F preseruü t'úângulos

(2) F preserva Cones

(3) F preserva quase iso«ot$smos

Demonstração. (1) Vimos na Seção 2.2 que na categoria dos complexos módulos homo-
topia as seqüência exatas gemi-cândidas de complexos estão em correspodência biunívoca

F'(X«) PU) F(X:) zl-Ç# F'(.X.) ---}

.Lp(.r") .l,r(/ " '' ) .l.r'(/')

r'(yn) F%) .F(yn.:) CÇg F(yo) ---}
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com os triângulos. Como F é um funtor excito, segue que /' preserva sequências exa-
tas módulos, segue que -F preserva sequência exatas semi-cinclidas. Conseqüentemente
preserva triângulos

Pala mostrarmos (2) vamos estudar um pouco mais o triângulo obtido via F. Dado
um triângulo

,4' -.b B' -b c'o«.(u) -!b 7'.4'

Vamos mostrar que o triângulo abaixo

p..,I' !y .p.a' !.y r'o'-.(«) eB /'r.4'

é isomorfo ao triângulo obtido pela aplicação do axioma TRI, ao morfismo -F(u)

F,4' !y .F.B' --+ C'one(F(ü)) --+ T-F.,4'

Como /' comuta com T, ou seja .FT.A' = T-FÁ', podemos construir o seguinte dia-
grama comutativa

F..4' !i-y F.B' ---} C'one(F'(tz)) --+ T/'..4'
i.L ó i.L r(i)+
F..'l' --..> /'B' ----.} .F(O'one(tl'l'l ---} F'T..4'

j'(u) F'(u) ' ' '' F'(w)

Pelo axioma T-R3 segue que existe /z : C'one(F'(u)) ---} /'C'one(u). Além disso, como
os dois morâsmos do diagrama acima são isomorâsmos segue que À é um isomorfismo, veja

Observação 2.2. Logo, TC'one(u) = C'one(7'(u)), portanto, a afirmação (2) é verdadeira.

Para mostrarmos (3) tomemos u : .A' ---+ .B' um quase isomorfismo. Pela Observação
2.7 temos que Cone(u) é exato, como o funtoi F é excito segue que /'Clone(u) é um com-
plexo 'xato. Pelo item anterio« temos que /'C'one(u) a C'one(T(u)), portanto C'one(7'(u))
é excito. Aplicando novamente a Observação 2.7 segue que T(u) é quase isomorfismo. []

Observação 3.2. Se F' : .4 ----} 23 /or uma equipa/ênc a de categorias aóe/canas, então /'

é ezato.

3.1.2 Complexos de triplas e Extensões por um ponto

Agora defiremos um funtor que permite a identificação dos R-módulos com as triplas.
Uma vez que este funtor é exala, seu derivado coincide com ele mesmo, assim ele se estende
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naturalmente a um funtor de categorias derivadas. Para isto é preciso definir o funtor que
associa, complexos de R a complexos de triplas.

Sda rep(tMa) a categorias das triplas, ou seja, a categoria determinada da seguinte
forma:

Os objetos de r.p(kMB) são da-forma: (XÉ,Xg,7 : XÉ (8 M ---} Xg)

Os morfismos de rep(kÀ/n): Um morfismo de (XÍ;, Xg, ') em (yZ, }'#, é) é dado por um
par (.f', /") onde /' C .coma(XÉ, VZ) e /" C -Homo(Xg, }'#) tais que o seguinte diagrama
comuta.

X' ®k M :Cl-+ y'' ®.M
.L~ .LÓ

X"n f'l Y''BC

;,»-'.«':-',*",-..«-l: ? «- l: : Definimos:

r' : mod-R --} «p(kMn)
sobre os objetos:

Xn --.+ (Xek, XeB, '), sendo ' definida da seguinte forma:

,y : Xet ® M ---} XB

.'*«-,'l: TI«
sobre os morÊsmos:

dada / : Xn --+ Hn C nome(Xn, yn)

definimos f'(/) : F'(X) --+ /'(y), se«do .F(.f) = (/',/")
Onde /' : Xek associa cada zek ao elemento /'(zek) = /(aek)eA

./'" : Xea --.} }'.« associ; c;da elemento z.B ao elemento/(,.a) = /(,eB).B

O funtor /' definido acima é uma equivalência de categorias que permite a identificação
dos .R-módulos com as triplas, veja IARSI. Considerando o funtor natural induzido por /'
na categoria dos complexos sobre 1? e os resultados tratados na subseção anterior podemos
segue clue o funtor /' permite uma identificação de Com(R) com repr(É.A/a).

Corolário 3.1. O /untar .F : moer ---} rep(kMB) é uma eq iua/anciã de categor as
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tüâgxladüs

Demonstração. Segue direto da Proposição 3.1 D

Observação 3.3. O /untar no,n(M, --) : a.«.(Ê) ---> C'o«.(-B) é .gato à «g««d«. Po«
isso sua extensão CL lm furLtor de categorias deúuadcts é dado Feto seu detiuctdo à direita
RHom(JL/, -) : D'(k)

Desde q\te NI é \Lm k-móãKto tigre, podemos lutei'Fretar o junto.r -- (ã M como lm

Jantar (te Db Çkà ---} Db ÇB), que tem co-mo adjunt.o it direita o f atar RHomtR'l,--)
Db (.B) ---> Db (k) (veja senão 2.5).

Te-'ma 3.1. O; abeto' 'm Oom(.BJMI) 'ã. d«'/« p« tóp/« (y.X,/), ««. y C
O'o«.(A),X C C'.«.(-B) ' .f € no«.aGq(}'' ® &/,X). Um moWs«.. h : (V.X,/) --+
0;l',V,S) é d«d. P" "«. P« (A.,A-) C H.ma.«w(y.W) x #o«.a.«W(X,}') t«/ g«.
(l ® A:)./' C C'om(-B).

Observação 3.4. .4/gtlmas t;fazes é cona;enÍente representar a componente estrutura/ / €
H.«.B(}' ® M, X) P- «« «@-t« /. € .#.«.aW(y. .#.«.,.*(M, X))

Observação 3.5. Sempre gue é dado m mor$smo de como/Caos de frio/as, digamos;

.f' = (/:,/') : (}'',X','r') --+ (.Z}', y', ©'), temos os seguintes diagramas comt&tat
uos

}''"® M- J;
.L/ãol

z"®Ã/ ©.

I''«®M -J; X"
.L'®:.L'

y"+i ®À/ 7"-ti X"+:

l«®w -b r"
J.'®:.La

.["+i ®M ! y"+i

Oo«e(/: ) .---} V'"-t © .Ln y" © Z"+i ....}

C'o«.(/') ---.> X"-t (D y" X" © y"+i ---..}

C'.«.(/:, /') á . «mp/"' «m .«t«d«. (}'''': © .[", }'"-: O X", (1;=))

.«/. d@««{./ é'((''i:d:/â),(''i'.E/À)).
Logo, Cone(f), está dado Fetos cones das componentes.
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Agora vamos aproveitar os resultados acima para mostrarmos a passagem de alguns
triângulos terminados em complexos de Z)Ó(.B) a triângulos de DÓ(n)

Proposição 3.2. Se X'-.LT'--Í z' --:b TX' á tém triángu/o em -DÓ(B), então

(x' ® w, x',i) Çlg(x' ® M,}'', 1/1) e:g(o, z', o) Ç!:y r(x' ® w, x',i),
o«d. l.fl (/) e T é o /u«t- d. d«/".m'«to r" sAW"), á «m t,{á«g«/. m
.0'( -R) .

Demonstração. Primeiramente, notemos que X' sendo um complexo, então (X' ®

M, X', 1) é um complexo de triplas. E que se X'--4y' é um morfismo de complexos, então
(X' (a ]W, y', 1/1) é um complexo de triplas, além disso

(1, /) : (X' ® M, X', l) ---+ (X' e) M, }'", 1/1) é um morÊsmo de tripé".

Pela observação precedente, temos: cone(1,/) a ((cone(1), cone(/)). Agora, como
cone(1) é um complexo excito, portanto quase isomorfo ao complexo nulo.

Logo cone(1, /) çg (0, cone(/)) = (0, Z', 0). O que demonstra a proposição.

n

A seguir vamos mostrar que;

Teorema 3.2. Se X' --=L+ y' --g..} Z' -.11+ TX' á m tM(2ngu/o de .4us/arder-.ReÍten em

0'(B), .«tã.

(x' ® w,x', i) g:g(x' ® w, }'', 1/1) e:g(o, z',o) Ç!:y r(x' ® w,x',i),
.nd. 1/1 (/). é «m tdá«g«/o de ,4«1-de,-Reít'« 'm .O'(R).

Demonstração. Notemos que X' indecomponível ::+ (X'®.A/, X', 1) é indecomponível.

Pois, (a, Z,) : (X' ® M,X', l) ---} (X' ® M,X', 1) é um homomorfismo de triplas

a (8 1 = b.

Portanto, se a é idempotente implica b é idempotente. Desta maneira (a, b) idempon-
tente + a ® l e Z) são idempotentes. Logo X' decomponível implica (X' ® M,X',l)
decomponível.

Notemos também que se (X' ® M, X', 1) for decomponível X' seria decomponível,
uma vez que (X' ® M, X', 1) teria que admitir uma decomposição da forma

(x''®w,x',i)(xf®w©x;®w,x;ox;, it l)
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donde segue que X = Xi (D Xz.

Ago«a se (a,Z,) : (X' (D M,X', l) ---+ (}'',.L',t) «m morfismo que não é um mon..-

morfismo que cinde, a não é um mono que cinde, e portanto, a se fatoia pela .f, a = s/.
Seg« q- (',b) l)(',b).

Assim obtivemos a fatoração num dos vértices do triângulo. A fatoração no outro lado
segue de 2.11. []

Apoia dispondo do resultado anterior podemos transladar duas vezes o triângulo de
Auslander-Reiten obtido em Z)b(-R) iniciado em um indecomponível de .DÕ(.B) e podemos
analisar o que dispomos. Dado um triângulo de Auslander-Reiten em .Db(.B)

x' -L v' --% z' -!q x'lil

pelo teorema acima, temos o seguinte triângulo de Auslander-Reiten em DÓ(R)

(x' ® w, x', i) Élg(x' ® w', r', 1/1) e:g(o, z', o) Ç!:y(x' ® w', X',l)llj

Se (X' e) iM, }''', 1/1) for indecomponível, transladando duas vezes o triângulo acima,
obtemos:

(o, z', o) l!:y (x' ® M',x', 1)111 'qZI'':J (x' ® m', }''', l/l)lil P'=gl-:J (o, z', o)lil

Podemos perguntar em que condições o triângulo acima é de Auslander-Reiten. E
claro que este último triângulo tem o primeiro e o terceiro vértices indecomponíveis, e um
de seus morfismos é irredutível. Portanto, será um triângulo de Auslander-Reiten apenas
sob certas condições. De qualquer forma ainda não conseguimos demonstrar que é um
triângulo de Auslander-Reiten.

3.2 Alguns triângulos de Auslander-Reiten

Tanto no livro IHI sobre categorias derivadas, quanto no artigo IASZj que estuda
"triângulos de Auslander Reiten em subcategoiias trianguladas" , é usada a mesma es-
tratégia para mostrar a existência de triângulos de Auslander-Reiten em categorias deri-
vadas de uma álgebra de dimensão finita e subcategorias trianguladas de Krull-Schmidt,
respectivamente. A idéia se baseia nos seguintes três fatos:
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8 Determina-se uma equivalência de categorias triânguladas © : O ---} a para a qual
existe uma transformação natural invertível cxr : O.Romã (X, }') -:} .Fama(y, tPX),
onde Z) indica a dualidade com relação ao corpo k.

e Dado um indecomponível X, usando que .DndaX é local, determina-se uma forma
bilinear Ó : EndaX ---> À tal que é(lx) # 0 e que se anula sobre o radical de
EndcX

. Para completar a construção, toma-se / = cXX(@) C H«na(X, WX) e, usando o

axioma TRI se obtém um triângulo iniciado em X. Após rotacioná-lo duas vezes
obtém se um triângulo que é possível mostrar que é de Auslander-Reiten.

Vamos usar esta mesma estratégia para construir os triângulos de Auslander-Reiten
iniciados com vértices em Z)Ó(Z?)

Sabemos que o funtor de Nakayama é uma equivalência entre as categorias dos módulos
projetivos e os injetivos. Por outro lado sabemos que existe uma equim,lência de categorias

trianguladas entre -DÕ(.A), Ãb(PA) e Kb(/Á), sempre que .A tenha dimensão global finita.
Assim, no caso da álgebra ter dimensão global finita podemos identiHcar os objetos de
Z)ó(.A) com complexos de projetivos ou de injetivos. Em nosso caso estamos considerando
R = .elWI. Como pode ser visto no livro de Auslander-Reiten-Smala, se a dimensão
global de .B for finita, a dimensão global de B é finita. Consideremos a extensão natural
do funtor de Nakayama p = Z)Homo(--, .R) : K'(Pn) ---} K'(/n), isto é:

A cada complexo (X', a), associamos o complexo

pa.uX' ---.> ,Xn J$ ,X..: ----} pXj ---.} :$ «Xo ---*

Denotemos por / : -Kb(/n) ---} .Kb(Pn) a equivalência triangulada natural, e por P' a
restrição do funtor /' : made ---+ rep(.4Ma) definido na seção 3.1.

Deânimos p = F o / o p : Ã''(Pa) ---} Kb(P,.,(,w.))
Usando o fato de /' e z., serem equivalências trianguladas existe í) de modo que o

seguinte diagrama comuta:

PB[M] -'b /B[À/]

.Lp Ó .lf'

/'«p(aMA) "'"> /,.p(aMb)
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Permanecendo com a identificação de .DÓ(.A) com .Kb(PA) o funtoi 2 será definido com
base no diagrama acima. Ou seja í) = r'p/'':
Observação 3.6. Ezisle ?lm isomor$s7no

DHornn ÇP, X) -+ Homn tX. DHomn ÇP. lil\Õ,

onde P C Pn e X C moer.

De fato, se X = R, temos DHomtR,vP) -- HomÇR, DHomÇ.P, R)à N omÇP, R],como
os funtoi'es enuoluidos são aditivos, a mesma propriedade Date se X é um módulo projetiuo.

Se X é um módulo qualquer, considere sua apreserltação projetiua m n IRAI:

Pi ---+ no ---> X ---} 0

.4p/içando -Zoom(P, --) oZ)tem-se;

0 -+ D-Ho«";(P, X)

J, ]
0 --> -ao«.(X, «P)

--.> -0#o«.(P, Eo) (P, Pi )

---+ H'o«z(Eo,pP) --+ n'om(Pi,pP)
+

Pelo tema dos cinco, o lnor$smo da esquerda no diagrama acima, é u'm, isomorFsmo

Usando a observação acima e o fato do furtar de Nakayama ser excito em az podemos
concluir o seguinte resultado.

l.en\a. 3.1. Seja B zl-üa k-álgebl'a de dimensão $nita e dimensão global $nitü. Então
existe uma transformação natural nuertíuel

.PX : D.#o«',pn(P', X') -=} n'o«./n(X', #X),

P«« t.d. X', P' C .K'(Pn)

E deste lema obtemos o seguinte corolário:

Corolário 3.2. .Vas conáiçães acima. -Dados -L = (P,y.@) e N = (O,T,á) C P«,(,m-),
lem,os DH OTnpr.p\aMhXtl, N ) ---+ Homp,.ptnMh\(N ,tlv\.l;\h

Demonstração. De fato, pelo lema anterior l)nom(P', X') a nom(X', pP'), como
F'-i é uma equivalência, segue que existem P' = F'':(.[) e X' = F'':(N), portanto,
O#o«.(P',X') = -#.m(X',,'P') = H.m(/'':(N),PF'':(Z})). Como F' é ob«lamente
6el, obtemos: Ho«.(F'''(N),«/'''(Z)) = #om(FT'':(N), /'«/'''(L)) 3 #om(N, P(Z»,
donde resu]ta a fórmula do coro]ário. []
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Lembremos se R = Z?lÀ41 podemos associar cada complexo de .B-módulos X' ao
complexo de -R-módulos (0, X', 0). Antes tratarmos de nosso próximo resultado vamos
simplificar um pouco a notação. Até o término da demonstração do próximo resultado,
o Teorema 3.3, vamos omitir o símbolo e dos complexos e denotaremos simplesmente por
X o complexo de R-módulos associado ao complexo de .B-módulos X. Agora temos os
requisitos suficientes para provarmos o seguinte teorema:

Teorema 3.3. Sigam .B tema Ê-á/geóra de dimensão ./imita e dimensão g/oba/ ./imita, e
= IWI «m« .«te«âo p« «m p-f. d. B. -F«t'' p«« c«d« i«'í"omp«úe/ X C D'(B)

*'"''" . «g«í«t. t,iá«g«/. d. .4«/-de,-Beit.« .«. D'(R) {«{cí.d. em X

X --+ C'one(.(tPx)) :TX '!1:5.) TX

Demonstração. Dado um indecomponível da forma X = (X', 0, 0), então y = í>'tTX é

também indecomponível, portanto seu anel de endomorâsmos é local. Cromo espaço veto-
rial rad-Endy é somando direto de -Endy. Pelo corolário acima temos: l)Hom(y, y) -=}
Hom(y./2(y)), consideremos a C -D-Ho«.(y, y) um funcional linear que não se anula
sobre o morfismo identidade, mas que se anula sobre o radical. Denotemos por to C
Ho«a(y, /2(y)) a imagem de a pela transformação natural.

Consideremos o triângulo obtido a partir de w pelo aplicação do axioma TRl:

}' -:b /2(}') --+ C'one(to) ---} T}'

Transladando duas vezes o triângulo acima obtemos

(*) X ----} C'one(w) ---> y -:b. 7'X

Pois T':Í;y = X

Afirmamos que este último triângulo é de Auslander-Reiten. De fato, o primeiro e o
terceiro vértice são indecomponíveis; é um triângulo que não cinde pois to # 0, uma vez
que foi obtido de a e a(lx) # 0. Finalmente, dado qualquer morâsmo ./' : t/ ---} y que
não sejam epi que cinde, temos que a imagem de / está no radical de y, portanto w/ = 0.
Portanto temos o seguinte diagrama de triângulos:

x --+ oon.(.«) -$ }' -=+ rx

o ---.} u --!+ u ---to

0 t

Do 7'-R3, segue que ./ é fatorada pela g. Portanto o triângulo (#) é de Auslander-Reiten.
D
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Lembremos que no final da seção anterior mencionamos que dado um triângulo de
Auslander-Reiten

x' --:b v' -.q z' -!b rx',
mesmo supondo que (X' 6) JM, y', 1./1) é indecomponível não dispúnhamos de uma

maneira elementar de mostrar que o triângulo abaixo é de Auslander-Reiten

(o, z', o) Q3(x' 'a w, x', 1)111 '(!Zl-':t(x' ® w, v', 1/1)111 p':zl-':t(o, z', o)lll

Agora tendo em vista a demonstração acima podemos notar que a dificuldade estava

em mostr;r o n.orfismo (--g, 0)l--ll : (}'',X' ® iM, l.fl)lil ---> (Z', 0, 0)lll s. -«ul, sob«
o radical.

3.3 Exemplos e aplicações

Vamos mostiai agora que em geral .DÓ(À) não é uma categoria abeliana.

l.em.a 3.'Z. Seja A uma k-álgebra, de .dimel-tsão $nitü e de dimensão globo! $nitü. E
considere um tMângulo de Auslander-Reiten

x' -.b v' -% z' -:b rx',
-de }''' é {«'Z".mpo«úe/. Se . m.r$sm« g p«{, A««./ e«. D'(Á), «te á ««es«,{«
mente .f : X' ----.> y'

Demonstração. Soam / e g na situação indicada. Vamos mostrar que, se g possuir
kernel, então este deve ser / : X' ---} y'

De fato, supondo que & : .lí' ----> y' é o kernel da g,como g/ = 0 pela propriedade

universal do kernel / se fatora pela &. Ou seja, existe 0 : X' ----.} -K' tal que .f = &O

-.b }''' -.z+ z' ---} x'l-ix'
.l o
/r' -.b }'''

Certamente, como 0 é mono, .f é mono
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Pelo TRI podemos completar & a um triângulo, e pelo TR3 obtemos um morfismo
de triânglos (0, 1r, m)

---} K''l-il
Como / é irredutível e & não cinde, segue que 0 é mono que cinde. E consequentemente o
morfismo de triângulos cinde (ou sda m também cinde).

Por outro lado, como gz, = 0, pelo TR3, existe À tal que (À,&,0) é um morfismo de
triângulos, como ilustra o diagrama abaixo

-:b }''' -:b z' ---} x'l-il

--L} K'' ---> o ---} K''l-il

+
x' -L }''' -!.} z'
o .L .L l .l,m
K' --b y' --+ cone([)

Portanto /À = &. Utilizando esta fatoração de 6 pela / temos que todo morfismo
h ta] que gÀ = 0 se fatora pe]a .f, portanto / é o kerne] de g. []

Corolário 3.3. Seja À uma Ê-á/febra de dimensão ./in ta e de dimensão g/oba/ .Pnita. Se
Caíste zm triângulo de Austander-Reãten

x' -.b }'' -.% z' -.b rx'
Se«d. y' «m {«d«omp-úe/ .m O'(Á). E«tã. D'(.A) «ão á «b./'-"

Demonstração. De fato, se existir um triângulo nas condições acima vamos mostrar que
g não admite kernel em Z)b(Á).

Observemos que aplicando o funtor de translação, shift j-ll, no triângulo dado e rota-
cionado duas vezes temos o seguinte triângulo,

Zl+il wW] X' -b y' -S Z'

donde segue que /zoj+1l = 0 em Z)Ó(Á).

Agora observemos o seguinte diagrama representando um morfismo de triângulos

x' -.5 }''' -:b z' -b x'l-il
t [+:] t/ t' t"
Z'j+il w!!gJ X' --:b }''' -:b Z'
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Notemos que se o diagrama acima comuta, tanto se tomarmos À = 0 quanto se
tomarmos A = w, e pelo fato de w fazer parte de triângulo de Auslander-Reiten segue que
w # 0. Portanto, o morfismo ./ml+ll admite duas fatorações distintas através da / em
Z)b(Á), o que contradiz o fato de / .ser o keinel da g. Logo, -DÓ(.A) não é abe]iana. []

Exemplo 3.1. -4 á/febra A = k(2// dada pe/a gtliuer aóa zo satís/az as condições do /ema
l)recedente

Q '. -ê '. .q .'
com 1 - raÜ

Demonstração. Notemos que o complexo Z' = Pó -'!} P3 'g} Pa é indecom-
ponível, pois é quase-isomorfo ao complexo concentrado S2l01 em Com(A). Vamos cons-
truir o triângulo de Auslander-Reiten terminado em Z.

Ho?n..l(Z', .A) = O(Z')* = /4 -l+ /3 '$ /2 C .K(/A). Notemos que a partir da

resolução de Cartas-Eilenberg -D(Z')" obtemos o seguinte complexo:

0 -+ P3 © P4 'eq Pa © P3 'e$ 0 © P2 -+ 0 -+

Que poi sua vez é quase isomorfo ao complexo P4 ---> 0 ---.> 0 ( Note que,
H'(D(Z')') = H':(-0(Z')') = 0). Port-to P4 ---} 0 (Z',.4) em K(PA).

Desta forma o morfismo to : Z' ---} uZ', que não é nulo e se anula sobre o radical, é
dado pelo seguinte diagrama:

onde a4 =
-l 7

P o
)'

0 0
e a3

= P3 "+

Pa "'>0
t t
P3 "'>0
t t
P4 "''Pó

P2 ''} 0 C /ndX(PÁ). Donde obtemos o seguinteSegue que, con.(««)



3.3 Exemplos e aplicações 105

triângulo de Auslander-Reiten em K(PA)

0

t
0

t
&
t
0

0

t
&
t
&
t
0

0

t
&
t
&
t
&

----> o

t
---+ o

t
---.> o

t
--+ P4

Õ-

O corolário acima é aplicável. Portanto .K(PA) não é abeliana, como a álgebra é de
dimensão g[oba[ finita, segue (lue K(PA) a Z)Ó(A). Logo Z)Ó(A) não é abe]iana. []

Agora vamos exemplificar como podemos utilizar o Teorema 3.3 para determinarmos
alguns triângulos de Auslander-Reiten na categoria derivadas da extensão por um ponto.

Exemplo 3.2. (hnsideremos R = AIÀ/l, onde A é a á/geóra do ezemp/o antepor e À4 é

o simples Sa. Ov seja R é Q átgebra de caminhos dada Feto quiser:

ie---g--} 2©..!!..} 3 e--l-} e4

com raP = 0 Manos dar ezemp/o de como consfrtzir wm tMáng /o de .4us/arder-Reiten
nü categoria derivada de R partindo de um indecom,T)oníuet de Db ÇN].

Seja Z' um complexo em .DÕ(A) isomorfo ao complexo concentrado S2l01. Podemos
construir em Z)Ó(-R) um triângulo de Auslander-Reiten iniciado em (0, Z', 0).

De fato, para construirmos o triângulo de Auslander-Reiten iniciado com o complexo

indecompo"í«1(0, Z',0) =(0,P ,0) -b(0, F3,0) -%(0, P2,0) =(0,S,,0) em Zy(X),
aplicamos o funtor p em (0, Z', 0) obtemos:

0(0, P4, 0)* eÉ-$ 0(0, P3, 0)* '?Éq' -0(0, P2 , 0)*

Como (0, P, 0)' = (P* ® M, P*, 1), para cada P C índR, temos que

«(o, z', o) /4 el3' /3 ele! r, = p3 '5 p2 -.=+ pi c K(pn)

(Note que p(0, Z', 0) não é isomorfo a um complexo concentrado)
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Logo o homomorfismo w : (0, Z', 0) ----> p(0, Z', 0) é dado por

&

&
t'
&

-q&
t'

-$ P2

-;&

Logo, C'one(w) = P4 ---} P3 © P3 ''"'+ P2 © P2 ''} Pi

Considerando o morfismo natuaral i: (0, Z', 0) --+ Cone(w), representado no dia.
grama abaixo.

P4 ''bP3 "$P2 "'+0
.L: +: +' .LO

P4 ''+ P3 ©P3 "b P2 ©P2 ''g"} Pi

Como vimos na den-tonstração do Teorema 3.3 o triângulo determinado por i é de
Auslander-Reiten. Logo o seguinte diagrama representa o triângulo de Auslander-Reiten
em Zy(-R) iniciado em (0, Z', 0)

0

t
0

t
&
t
&
t
&
t
0

0

t
&
t
©

t
©

t
&
t
0

0

t
a
t
&
t
&
t
&
t
&

---.> o

t
---> o

t
---} Pi

t
---> P2

t
---} P3

t
----> Pa

&

&

&

&
Õ

A construção feita no último exemplo ilustra o processo de construção de triângulos
de Auslander-Reiten na categoria derivada da extensão por um ponto. Observemos que
podemos usar este tipo de construção pala criar mais exemplos de álgebras cujas categorias
derivadas não são abelianas, a partir de uma álgebra .A cuja categoria derivada não é
abeliana. Basta conseguir um objeto Z' em Z)Õ(.A) para o qual o triângulo ininiciado em
(0, Z', 0) satisfaça as condições do Corolário 3.3.



C:apítulo 4

O Cone e extensões de hereditárias

Considerando A uma álgebra de Artin de dimensão global finita definimos Queda
sendo a menor subcategoria triangulada de Ã.(PA) que contém os complexos que possui
no máximo duas posições sucessivas não nulas. A idéia de definir a subcategoria Queda
foi de transferir o estudo de certos morfismos complexos de Ã'(PA) ao estudo de quadrados
comutativos. Conseguimos apresentar alguns triângulos de Auslander-Reiten em Queda
associados à sequências de Auslander-Reiten de moda.

Em nosso estudo mostramos também que quando A for uma álgebra hereditária Queda

coincide com K(PA), este fato permitiu usar o estudo de Queda no estudo da categoria
derivada de extensões por um ponto de A.

Em analogia com o trabalho IMj em que o funtor cokernel sobre as triplas permite
uma sucinta e clara interpretação dos resultados obtidos sobre seqüências de Auslander-
Reiten. Vamos trabalhar com o cone e faremos uma interpretação similar. Vale a pena
relembrarmos que em geral o (cone não é um funtor, como mostramos na observação 2.8.
Mostraremos que a utilização do Cone em comparação ao trabalho IM) nos dá uma função
que apesar de não ser um morfismo de categorias trianguladas associa um triângulo

x -b }'' -.% z -.% rx

a, uma quádruplo
x' .5 v'' .<, z' -$ rx'

que não é um triângulo. Mas com uma simples troca do sinal em w' tem-se um triângulo
Ou seja,

x' .L r' .L z' :$ rx'
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é um triângulo. Verificaremos também que restrito a um certa subcategoria o Cone é um
funtor.

Concluímos nosso trabalho passando mais dois teoremas de IMI para categorias
derivadas, a saber, o teorema que permite exprimir quais os triângulos de Auslander-
Reiten da categoria derivada da extensão poi um ponto que inicia com um objeto pro..
veniente da álgebra que sofreu o processo de extensão, e o uso do Cone desempenhando
papel análogo ao papel do funtor cok de IM].

4.1 Uma aplicação da categoria dos morfismos entre
projetivos

De acordo com IARSI(veja capítulo IV), seja. P(A) a categoria formada pelos A-módulos
piojetivos. Convide:amos .A4orpA(P(A)) a categoria c«Üos objetos são os morfismos de

P(A). Ou seja, os objetos de M«'pA(P(A)) são morfismos Pi -.:b P2 de P(A). Os
morfismos de Pi --9 P2 para Pi' ':b Py são pares de morfismos (gi,g2), onde g{ : a ----.}
.rT, á C {1, 2} tais que o seguinte quadrado comuta:

ff 4
Ó { g2
/

&

A composição e adição de morfismos são feitas componente a componente, não
é difícil verificar que Moro/z(P(A)) é uma categoria aditivo de l<rull-Schmidt

Definimos o funtor Cok: Morda(P(A)) ---+mod A da seguinte forma:

C'ok(Pi -b Pa) = c.A«(/) par' todo objeto Pi -.b .& em À/o,pA(P(A)) , e s..-
bre os morfismos o funtor é definido pela passagem aos cokernéis, ou seja definimos

Cok(gi, g2):comer(/) ---+coker(/') sendo o único morfismo que faz o seguinte diagrama
comut ar:

« -:b .4 --+ comer(/')
tPI Ó tS2 Ó tC.k(gi,g2)

Pi --:b P2 -'+ poker(./) --+ 0

O funtor Cok definido acima é pleno e denso, entretanto não é fiel uma vez que
Cok(gi,g2) = 0 <:-> ] A : Py ---} Pi tal que /A = g,.



4.1 Uma aplicação da categoria dos morfismos entre projetivos 109

Definimos uma relação de equivalência, R, em Morra(P(A)). Dados .f, /' € Harpa(P(A))
R(/', /) consiste dos morfismos (gi,g2) com a propriedade de que existe algum h : P; ----}
Pi tal que /'A = g2. Ou sda, (g:,g2) é equivalente a (gÍ,g;) em Harpa(P(A)) , e den.-
Lamas por (gl,g2) a(gÍ,d), se Cok (gl -- gÍ,g2 -- g;) = 0. Pode ser encontrado na página

102 de IARSI é apresentado o seguinte resultado.

Proposição 4.1. /aRS7 0 /untor C'o#: .A/arFA(P(A)) ---+ moda, de$nido acima, ndzlz

uma eqsiuülência de categorias Mora)h ÇPÇX])IK ----+modÀ..

Observação 4.1. 4 construção /cita em /Á-RS71 para escrever a demonstração da propo-
sicão acima, mostra que Q patego'da MorphÇPÇN])IR é equiuütente a, subcategoHa, l)lera.

de Mo,pA(P(.A)) .«/« abeto' Pi -b P2 ''' *";; g« im. C ~dPa ' k"" C «dP.

Lembremos que uma sequência excita 0 -.--} X --b y --:+ Z ---+ 0 em C'om (.4) é
gemi-cândida quando para todo í existe wi : Zi ---} }Ç tal que ui o wi = lz.

Como toda se(lüência excita 0 --+ K' --+ Ci/(/)' --+ O'one(/)' --+ 0 é sempre uma

sequência gemi-cindida, temos que qualquer triângulo distingüido em Ã(PA) é isomorfo
a um triângulo X' ---} y' ---.} Z' ---> TX' onde 0 ----} X' ---.} y' ---} Z' --+ 0 é
uma sequência que gemi-cinde. Observemos que o Lema 2.3 nos garante que a recíproca
é verdadeira.

Uma vez em O'om(.PA) todas as sequências exatas são semi-cândidas, segue que para

álgebras de dimensão global finita, o fato de termos .DÓ(A).B. Kb(PA), permite uma
correspondência entre sequências exatas de compelxos complexos e triângulos da categoria
derivada.

4.1.1 Resultados básicos

Lema 4.1. Sda ,4 Hma á/geóra de .4rt n e M um Á-módtz/o, bons acre uma apresentação
proletiua de M dada pot P\ -.=.+ Po, oz seja, temos Km diagra'ma comutativa dü forma:

Pi ' ; Po --Z-.M
'i l

onde Mi = kereo, t a inclusão natura!. As seguintes condições são uáíidas

(1) imcx C radio +-+ co é cobertura projetiua de M
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(29 áma C radio «::-> Pi --!+ Po não tem somando dÍreto da /arma P -!:; P em
M'.PA(P(Á))

rS9 .4ss?tma gue ima C radio, então ACTA C racZPi
d{«t. d« /o,m« P -+ 0 '«. JMopA(P(À))

Pi --!} no não tem somarzdo

(4) imcz C radPo e kerci C radPt -$:::+ a apresentação projetiua acima é miniTnal

Demonstração. Notenaos que (2) equivale a (1), e (4) é uma consequência óbvia, além
disso a afirmação (3) tem demonstração similar a (1). Portanto, é suficiente mostrarmos
a validade de (1).

Supondo que a imagem de cr está contida no radical de Eo, como ke7'co coincide com
a imagem de a,

topM = ;:M =
Pojke-a

rüdPüjkerta --- PQITQdPQN--. tOPPO

Portanto, co é cobertura projetiva de M

Reciprocamente, se co é cobertura projetiva de M, então cerco C radio, portanto
ima = Ã;ergo C radio. []

Observação 4.2. .Dada wma segdência Chata em mod4

o ---} m' --:b .E ---.} a' -

consideremos apresentações projetiuas de M e N dadas por

Pi -!# ,.. Po -.SX,- JM

.4gu{ &/i kercW e tm: é a {nc/z&sâo nat ra/

Q\ -!E-- Qa-!E--» N

]Vt

Aqui N\ = kereN e tN. é CL inclusão nütlral.



4.1 Uma aplicação da categoria dos morfismos entre projetivos 111

Utilizando o lema da .ferradura podemos construir o diagrama comztatioo

0

t

t..
&
t..
&

0

t
N
t..
Qo

t..

em que a segunda coluna é uma cobertura projetioa de E, aE é tal que o seguinte diagrama
comuta:

Pi © Q: -!!- no © Q. :!---» .E

'a: l
t

.4qui .Ei = kercZ e tZ: á a ánc/tesão natura/.

Lema 4.2. Oom as notações da oóseroação acima, consideremos a seguinte sequência em

M' «PA(P(Á))

&
laM

a
Então üs seguintes condições são verdadeiras

t..

rl) imaE C -d(Eo © Qo) <:::::> Íman C «dEo , {ma«, C -dC?.

ÍPy dma« C -d(Po © Qo) ' k«az C «d(Pi © Q:)

radPi , íman C radC?o e kerax C rad(2i
amam C: radio , AeraW (:

Demonstração. Para obtermos a validade da primeira assertiva consideremos cE : no ©
Qo ---+ E, construído como na observação acima. Sabemos que cz é cobertura projetiva
s' e somente se top.E 3 f.p(no © Oo) = torno © topQo a topa © top.V, p"tanto «le (1).

De forma simi]ar obtemos (2). []

Observação 4.3. Notemos que para cada inteiro n podemos /fizer t(ma imersão nat%ra/,
denotado por i., dos objetos dü forma P\ -!-:} Pa em Com(Pb.), simplesmente associando

  0  
  t  
.b E -.b
  t.,  
  Po© Q. Q
  t.,  
    Ü

    n
  t.,  
    q
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cada oóyeto de iMorpÀ(P(A)) a um como/ezo em güe Pa est(í na n-ésima posição

Entretanto, é claro (lue as relações -N e N , não de$nem as mesmas categoHas. Isto
fizer dizer que ü simples identi$cação dos objetos de MorphÇPtF:)à /R com com objetos
dü ob5etos da categoria derivada não for'ma \Lma subcatego'úü.

O conceito de n-complexo permite esclai'ecer qual é a subcategoria da categoria dera.
veda associada a Morra(P(A)).

Definição 4.1. Z)!demos que Hm conzp/ezo ándec077zponz'ue/ X é ?lm lz como/ezo se ea:ástir
«m {«te{« j t«/ g«. .a"(X) = 0 p«« t.do «. C Z- {.i,--. ,.j+ « - 1}. No «se .m

g«. X Xí) é «', n ««.P/.« t./ g«. X. = 0 P«« t.d. «. C Z - {.j,. . - ,.j+n - l}
reptesentctremos X da seguinte forma

o --.> 8 -!q .B..'''} ---+ 8..+: 'i=y' .B.. --.} o

Em casos q'üe não hozter ümbigüidade de entendimento, simplesmente

8 -!Ç .B.:'''} --+ &...[: 'i=y' .B-.

Definição 4.2. Sda A uma á/geóra de Árt ,z, e Mm'pÀ(P(A)) a categoMa dos mor$s-

mos entre pro3etiuos. De$nimos a s\tbcategoria dos 2-compte=os, a, qu,al denotaremos pot
QuüdÀ., Q menor s'übcategoüa, triünguta,da de l<lÇPx] contendo a, in-vagem da famtüia de
imersões naturais i« de Mo'rphÇPÇF\]hjR em KÇPx].

Observação 4.4. Sempre que /armas nos r /erír a catqor a dos morgsmos entre pr(de-
tidos Damos usar Q notação de IARS], que é a notação usada em R4orphÇPtÀ)à. Note
que üo fazermos isto, em certo sentido, estamos denotando pot PÇPq a. szbcategoHü dos
projetiuos, müs não há qualquer risco de ambiguidade.

O resultado abaixo trata justamente da comparação entre a subcategoria de Ã(PÁ)
determinada pela associação de objetos de Morra(P(A)), isto é a subcategoria dos 2-
complexos, e a categoria Morra(P(A)) /R

Proposição 4.2. 4s re/anões «., e H são compatúeÍs no segaÍnte sentido..Dado Ógi, g2)cM07'PA(P(.
Tem« ág:,g2)eZ):> ] "p««t-fe d« c/«'' t«/ q«. i.(g:,g,) «.- 0 e«. {«(M«pÃ(P(A))),
onde in(.gl,g2) indica a simples inclusão de (gt,g2) como morfismo de completos. Conse-
quentemente, temos:
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Í-Í) (g:,g,) H t # 0 -:» Í(g:,g,) «' 0

re9 á«(g:,g,) -' 0 -:> (g:,g,) H 0

Demonstração. Consideremos o diagrama comutativa

Pi --:!.-lp Pa "'> Z ---.> 0
.l.': Ó J.'' Ó +v Ó .L

pí -:c-» py
l

,y (g:,g,)

Temos: (gi,g2) H 0 +::> ]/z : Pa "'} Pi' tal que g2 = /'h e isto implica
g2/ = .f'À/ = /'g +-+ /'(h/ -- gt) = 0. Logo, obtemos o seguinte diagrama comutativa:

0 ---.} Pi --:b P2 "'} 0 --+ 0
./ .L"/ ./h +" ,/ .L' ./ J.

0----> Pi' -::-} .F% ---.> 0 --+ 0
f

Porá-to, (h/, g2) «' 0.

Por outro lado, notemos que (A/ -- gi , 0) H 0, e que

(g: , g,) H (g:, g,) + (A/ - g:, 0) (h/,g,)

Portanto, na classe de equivalência de (gl, g2) dada pela relação ,- existe um represen-

tante (Á/, g2) nulo homotópico.

D

Corolário 4.1. Sda .,'i uma á/geóra de Árfín e X' = ...0 -+ Pi --!+ Eo --} 0 .. wm

2-c.mp/e« de X'(PA). Se / = (/.){« : X' --+ X' é «. {d'".p.t'«te, e«fã. (./::,/o)
(PI --b Eo) ---} (PI --b Po) á {dempotente em Moro/z(P(.A))/.R. 4/ém disso se / /or
{d'«.role«t. «ão t,{«{«/ .«. Ã'(PÁ), .«tão (/-, /o) t«mZ,é«. é «ã. tü«{«/.

Demonstração. De fato se / é idempotente podemos escolher um representante da classe

de /, a qual denotaremos por / também, de modo que existe A = (ÀÍ) nulo homotópica
tal que /2 = / + h, isto equivale a dizer que, /i2 = ./} + Ái. Pelo resultado anterior temos

que A H 0, em particular, (/t,jo) H (/f,/o2). Notemos que se / é idempotente trivial,
podemos assumir que ou ./} = 0 para todo i, ou .A = 1 para todo {, em qualquer caso

(/i, /o) também é não trivia]. []
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Corolário 4.2. Seja .A Ilha á/febra de .ArtÍn e X' :; . .0 ----.> Pi --!+ Eo ---.+ 0
u-m 2-compte=o de K(.A). Para que X' seja indecomponíuel em K(.A) é su$ciente que

(PI -b &) 'd« {«d«.mpo«ú./ .«. M«pà(P(.A))/R.

Demonstração. Segue do corolário anterior que se X' é decomponível, então (PI --b no)
também o é. Portanto se (PI -!-} Eo) for indecomponível implica que X' será indecom-

Exemplo 4.1. (Joz2sideremos a á/geóra

e --+ e

3 2

com as re/anões ca -- cb = 0, temos

+' ,/h .['

É possíuet mostrar que todo mor$smo h que fatore c é tlm iso-mot$smo. Entretanto, b
não é fatoráuet pot Q uma. uez qlte são 'morSsmos iwedutÍueis distintos.

Logo este morjismo é equivalente Q zero nn relação n, e não o é com relação Q '

Com da Proposições 4.1 e 4.2 podemos tirar algumas importantes conclusões, as quais
trataremos a sennuir.

4.1.2 Estudo da subcategoría (suada

A idéia de definir a subcategoria Queda foi de transferir o estudo de certos morfismos
complexos de Ã(PA) ao estudo de quadrados comutativos.

Observação 4.5. Z)ada wma st'ócafegoda C' de uma categoria Z), denofamos por add(O)
ü merlor subcütegoria aditiua de D que contém C. Nnotemos qKe a subcategoria de$nida

pela imagem imersão i : üddÇMorph(P(À.)))---+ K' ÇN] «*ão é fechada pü Q o Cone, logo
não é triangutada. Na verdade QuüdÀ. coincide com a mente subcategotia. ttiangzladü de
KbtN] fechada para isomor$smo que contém a. imagem de i. Portanto, Q image'm de i
contém lm esqueleto dü categoüa tHangulada QuadÀ..
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Proposição 4.3. Sda 0 -----} X --=11+ y .-.g..} Z ---.-+ 0 wma següência de .4us/arder-Reitelz
em moda, consideremos PI --=} .f)o -----} X ---+ 0 e C?i ---e+ C?o ----} Z ---} 0 apreselzta

çõe. p,det{«s m{«{«.«{. de X e Z «spect{«me«te, de-t.m« p« (.f-,.Ü) e (g:,go) o.
mor$smos obtidos Fetos teuantümentos de f e g em MorphtPÇl\àÕJR. Então as seguintes
assertivas são verdadeiras.

rJ) Pi -$ Po . (2: -5 (2. .ão {«d«o«.p-úei; .m Mo,pA(P(A))/R

rP9 0 a/gwe, mor$smo (Ai,Ào) : (PI --+ Eo) --+ (W ---> Wo) e«. M«pA(P(A)) /R

que não é mono q'üe cinde se falara pela, (.ft, fah

r3y g««/q«.r mor$sm. (hi,Ao) : (WI --+ Mo) ---+ ((21 --+ Qo) em Morra(P(A))/ R
que não é epi qxe cinde se fatora pela Çgl,goà

Demonstração. (1) Como Pi --=+ Eo e QI --$ C?. foram obtidos de apresentações
projetivas minimais, segue do lema 4.2 que ima C radio, im/3 C radio , ACTA C radPi,
e kerP C radQi. Usando estes fatos e o funtor Cok podemos verificar que se Pi --S+ Po
é decomponível, então X é decomponível, similarmente, se C?i --9 Qo é decomponível,
então Z é decomponível.

(2) Utilizaremos as construções feitas na subseção 4.1.1 para mostar este fato. Cromo
vimos podemos construir o seguinte diagrama comutativa que ilustra quais são os morfis-
mos (/l, /o) e (gl, go), dados pelos levantamentos de / e g respectivamente.

0

t
X
t.*
&
t.
&

0

t
Z
t.,

tp

Agora aplicando as propriedades do funtor Cok mostraremos a validade de (2).
Dado um objeto indecomponível Wi --b Wo de /WorpÀ(P(A)) em que é # 0, consideremos
Z; = C'ok(é), qualquer morfismo (Ai,Áo) : (PI --b a) --+ (W --b Wo) induz um

  0  
  t  
-b y -4
  t..  
  no© e. n
  t,  
    q
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morfismo h : X ---} .L pela passagem aos cokernels, como ilustra o diagrama abaixo

PI --b no ---+ X ---} 0
.LA- 0 +/'' Ó +" Ó .L

}yi --!} }Ho ---} .[ --+ 0

Portanto, temos o seguinte diagrama comutativo em moda

o --} x -:5 y -.q .z ---.} o
.L" 0 .L"' Ó .l,'

0 -.> .[ -!4 .L ----} 0 ---> 0

Usando o teorema 6.24 de IRI, obtemos um diagrama comutativo para resoluções
projetivas:

o --> p(x) ey p(}''') Cg p(z)
0 .L'

0--> P(.L) '-:=4' P(.L) ---} 0 ---> 0

Notemos que Ao, ÀI são as duas primeiras compontentes de P(A), denotemos Ao, Ai as
duas primeiras compontentes de P(/z) temos: (Ài, Ào)(/l, ./b) = (AI, ào), .Ê, /l são as duas

primeiras componentes de P(/).
Agora consideremos a situação em que Wi --!+ }Mo é indecomponível e é = 0, ou seja,

pode sei expresso na forma P ---} 0 onde P € irai\. Neste caso (Ai,/zo) = (Ài,0)
(PI -b Po) --+ (P --} 0). Para obtein)os uma fato:ação de (Ài, ho) pela (/i,.A) basta

d'fmi:m's % = (Ê,â) : (PI © Q: -q Eo © Qo) ---} (P --} 0) com ã = 0 e ã = (e),
assim temos que(At,/zo)(/i,/o) =(Ai,ho).(3) Se demonstra de forma simi]ar a(2)[]

4.2 Tlriângulos de Auslander-Reiten em (suada

Agora vamos estudar alguns de triângulos de Auslander-Reiten em seguida vamos
usar a categoria Queda para descrevermos os triângulos de Auslander-Reiten da categoria
derivada de álgebras hereditárias .

4.2.1 Certos triângulos de Auslander-Reiten em suada

Nesta seção vamos utilizar os resultados da seção anterior para apresentarmos uma,
descrição detalhada dos triângulos de Auslander-Reiten da categoria derivada de uma

P(x)   P(}'')
.Lp(A) Ó .Lp(xo)

P(L)   P(L)
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álgebra hereditária

Proposição 4.4. Sega A tina A-á/febra de dimensão ./imita. SuporzÀamos gue a sequência
0 ----.> X --=b. y --=!+ Z ---.> 0 á de ,4zislander-ReÍten em moda., com X não símp/es,

saponAamos PI --=.} Eo ---} X ---} 0 e Qi --!!.}P C?o ---+ Z ---} 0 apresentações prdet uas
minimais de X e Z. Então o triângulo abaixo é um triângulo de Auslander Reiten em
QuadN.

0

t
&
t.
a
t
0

0

t
0. ---> o

C?: -L Eo

0 --.} Pi
t
0

r .Aqui ' e as três primeiras co/wnas são consfrtéz'das como na senão antepor Í7ema da
/erradura,) e 'f := n'Po'Vinca:, onde n'no é a proleção carbónica de no G) (2o em Po, e inca:
á {nc/wsão natura/ de Qt em Pi © C?i ,).

Demonstração. Segue da proposição 4.3 e do corolário 4.1 que os complexos

p'- .0 --+ Pi ---} Po --+ 0

Q' = ..0 ---} C?i ----} C?o ---} 0..

são indecomponíveis em Queda

Da observação 2.25, para mostrarmos que ('p) é um triângulo de Auslander-Reiten
suficiente mostrarmos que dado qualquer homomorâsmo h : P' ---} W', com H''' inde-
componível, que não é isomorâsmo, se fatora pela / = (.A), onde /o = (1,0), /1 = (1,0)

e ./} {0,1}.

Sda

e

w'- -gb Wn-: eq.. -% Wo

  0  
  t  
  Eo© Qo n
  t,  
    q
Ó t Ó

  0  
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Como A é não nulo e }r' é indecomponível então podemos supor que existe t C {2, 1, 0}
de modo que }yj = 0 V.j € {t,t -- l]..
Vamos analisar separadamente os diferentes casos.

Primeiro, seja t = 1. O resultado decorre imediatamente da proposição 4.3.

Seja t = 2. Temos o seguinte diagrama comutativo.

0 +--- Eo ---} Po © Qo ---+ Po
tótó t ot
}ri .çL- Pi ---} Pi © 0i --+ Pi
tótó t ót

PH2 'É

Considerando o seguinte marasmo em Quad.r\

0 +!- Eo
t o t

Wi *b- Pi

E utilizando a proposição 4.3 segue que existe ti : Pi © Qi ----+ WI tal que Ai
e portanto definindo (ti){.z com t{ = 0 Vi:# 1, obtemos o morfismo desejado

Finalmente seja f = 0. Podemos considerar o diagrama:

}r-i {-.-- 0 ---} 0 ---.} 0

I''' ó t ó t ó t
Wo {b- Po --+ Po ©Qo --+ Qo
tótó t ót
0 <-- Pi --+ Pi ©Qi --+ Qt

t./ ,

Note que aoAo = 0, assim a imagem de Ao está contida no núcleo de ao, onde a = (a)
é o bordo de l,}''. Seja c : P ---} kerao a cobertura projetiva do núcleo de ao. Como no é
projetivo segue que existe Ao : Po ---} P tal que Ao = cÀo. Agora consideremos o seguinte
diagrama comutativo:

P .Çn.- Eo

0 +--- Pi
t Ó t

Utilizando a proposição 4.3 obtemos uma fatoração do morfismo representado no dia-
grama acima e, pelo fato de P ser a cobertura projetiva do kernel de ao, o extendemos a
uma fatoração de A pela /.



4.2 1\'iângulos de Auslander-Reiten em QuadA 119

D

Observação 4.6. Z)ada uma seqdênc a de ,4us/arder-Reiten iniciada em um mód&/os

simples S:

0 ---} S --:b y --$. TTZ)S ---.} 0

Podemos construir um tMângulo de Auslander-acatem em Quarta. associada Q ela.

Para construirmos um triângulo Q partir da sequência ezata acima consideremos a
apresentação projetiua minimal de S

(DPn b-+ p ---.} S ---.> 0

e a ü'presentação projetiua minimal de N TTDÇS)

p a4 ©p"i ---.} N' ---} 0

Uma uez que pode-se de'monstras que o morFsm,o g : Y --+ TTDS é essencial,
seg'üe que Q fatoração dü cobertura projetiua de N pela g é um epimor$smo. Portanto, as
apresentações projetiuas da sequência e=ütü a.cima. não formctm umü seqiiencia e=atü em
Come.Nb, T)ois ü cobertura pro3etiua de Y coincide com Q de N. (Para. mais detalhes ue3a

capítulo V de IARS].) Temos:

op«. Çlel
.L"

onde G)pni á a cobe7'tz&ra projetit;a do rad ca/ de P e pni --!+ ©P"i --.--> y é uma
apresentação priÚet t;a de y

Por outro la,do, é importa,nte observar que P --!+ %P"' é qu,ase isomorjo ao Cone do
morhsmo

-.b p"'

--b p"'



4.2 Triângulos de Auslander-Reiten eill suada 120

T)or isso o diagrama ctbaizo representa um t'úângulo em QladÀ.

0

t
P

0

t

t,

0

t

t.
Ü)p"i

t
0

Ó
p"iG)P

t
0

q
Ó

q)p"i
t
0

P

Q)p"i
t
0

Através uma ueri$cação direta mostra-se que o triângulo aci-ma é um triângulo de
.4us/azzder-Reitelz em Q?iad/\ ,

No caso de uma álgebra hereditária ©.l\ é o radical de P. Neste caso é fácil mostrar
que o triângulo acima é de Auslander-Reiten em /T(PA).

Lema 4.3
.m Q««aÀ.

Seja À. uma átgebrü de Artin. Considere a. segnànte seqiiência q'ttüse cingida

0

t
&
t.
&
t
0

0

t
0

t

0

n
Q
0

t,

t
0

.L
Ó

0

t.
a
t.
&
t
0

Pi© Q:
t
0

nfão o m.esmo .f = (./;)i, onde /o = (1,0) : Eo --+ Eo © Qo, /l = (1,0) : Pi --+

Pi © Q:, . ./; = 0 Vi C Z -- {0, 1} é «. «..'$'mo q-« c{«did. ' "g«e,d. e«. /r(&)

Demonstração. Dado um complexo X' = (Xf, di)icz e um morfismo À = (Ai) : P' --+
X', onde P' denota o 2- complexo

-+ 0 -.} Pi --g-} no --} 0 -.}
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E claro que par Ai - 0 para á C Z -- {0, 1}, vamos denotar ài = T , ào = P representados
pelo diagram abaixo

-+ 0 --.+ Pi -=} Eo ---+ 0 -+
.L Ó .L' Ó .LPÓ .L

-.l X, ---} X: -!q X. -!b X.: -.>

Temos que imP Ç; kerdo. Considerando a cobertura projetiva do kernel de do e de-
notando por & a inclusão canónica, obtemos os morfismos 77 e (í como ilustra o seguinte
diagrama comutativo:

X: ": : kerdo --L---Xo
q

P(k«do)
cobert

& -g:-.- A«a. -J.--.- x.
8

P(ke,do
cobert

Onde cobert indica cobertura projetiva de terão e &/3' = P e tdÍ = di

A partir daí conseguimos os dois seguintes morÊsmos de complexos

0 --+ Pi -l+ A ----+0
n=+ 0 .L' Ó .LJ Ó .L

0 ---} X: --Z-> P(kerdo)

o ---+ x: -.b

x, -.+ x: -!b

P(k«do)
.Lcobert

Xo

---.} o

-q x.:
t-

Ora, como o morfismo (/l, /o) é quase cindido em Morra(P(A)), existe (/i, /o)
que fatora (r,õ) pela (/l,/o). Ou sda /i(1,0) = T e /2(1,0) = â. Portanto temos o

seguinte morfismo de complexos,

0 ---> Pi © Q: --!+ Po © Qo ---} 0
/= .L .L'- .L'' .L

0 --.+ X: --!+ P(k«do) ---> 0
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Observe que õ realiza uma fatoração de P' pela cobertura projetiva de Aerdo, pois
im/3' C ker do

P(kerdo) 'e!%' kerdo --} Xo

;á,\ tP ,7'p,

Assim obtém-se a fatoração desejada

n

O próximo resultado ilustra uma situação em que a apresentação projetiva de uma
sequência de Auslander-Reiten, que já fornece um triângulo de Auslander-Reiten em
Queda, é também um triângulo de Auslander-Reiten em /\'(A)

Lema 4.4. C'o"sido«mos « seg&ánte segdênc a quase cÍndád« e«. Harpa(P(A))

a, ÉU .Roe. 12 o.
t« Ó tp Ó t«

P. !U Pl©Q: -ÉB C?:

Se o mor$smo P /or llm monomorfismo, erztão o tráárzgu/o assou ado a esta seqdêncáa
.«t« á «. t,íá«g«/o d. ,4«./«d« R.it.« .m Ã''(PA).

0

t
&
t.
&
t
0

0

t

t.

t
0

.L
Ó

0

to

&
t.
&
t
0

ronde 7' : Qi
completos).

morjismo induzido pelo fato pela gemi-cindencia da sequência de

  0  
  t  
  Eo©Q. Q
     
  P.© Qi q
Ó t Ó
  0  



4.2 '.1'tiângulos de Auslander-Reiten em (l2uadA 123

Demonstração. Pelo, lema anterior, o morfismo / = (.A) de Queda associado ao mor
cismo (/l,/o) dado pelo diagrama abaixo é quase cindido à esquerda,

.R 113 Po©Q.

.L' .LP

Pi Él3 Pi ©Q:

Pelo corolário 4.2 temos que 0 --> Pi ----} no -.} 0 e 0 --> Qi -.!+ Qo -+ 0 são indecom.
poniveis

Portanto, resta apenas mostrar que, se P é mono, então o morfismo induzido em
Queda, s, que é representado pelo diagrama abaixo, é quase cindido à direita.

/o\
\ l /. /-\

-''> cgo

/'o\
pi © Q: -x4 Q.

.IP

dado um complexo X = .. ---} X2 3 Xt $Xo ---} .. e um morfismo em KÓ(A) represen

Lado pelo diagrama abaixo

o ---} Q: -l+ c2. ---> o
h=t t": t"' t

X, -$ X. -!b. Xo

segue que im d2 C ker At

Considere o morfismo em Morra(P(A))/R associado a A

x: Jb x.
h' .L"- .L".

Como s é (quase cindido à direita em .A4orph(P(A))/R segue (lue h' se fatora pela s
Ou seja, existe ,' = (,:,,o) : (XI -!b Xo) --} (P © Q- -b -R © Qo) tal q« s,' = A'

x: -$ .M
,'- +'- +''

P © (2: -g-} Eo©C?o
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Da comutatividade do diagrama acima segue que ri restrita ao kernel de di se fatora

pelo kernel de P e, como P é mono, segue que o diagrama abaixo é comutativa, e isto
permite definir o homomorfismo de complexos r de X' ao 2-complexo 0 ---.} Pi (D (21 --e-}
no e) Qo

0 --+ Pi (D C?i
,- t t':

x, -q. x:

--.-} o

t
---} X.i

Desta forma temos que r dá uma fatoração de à pelo homomorâsmo de complexos asso-

4.2.2 Aplicação ao caso de álgebras hereditárias

Nesta subseção vamos recuperar, de forma mais conveniente pata nosso trabalho, o
conhecido resultado que caracteriza todos os triângulos de Auslander-Reiten no caso das
álgebras hereditárias.

Corolário 4.3. $qa A uma á/geóra de 4rtin Àeredátária. .Então .cada seqtlência de

,4tzs/arder-.Reiten

o --+ x --Í+ y -:g.+ z .--.-} o

deter'mana m tríángté/o de Átzs/andero--Reíten em /rÓ(A).

Demonstração. Se A é hereditária cada indecomponível de Ãb(A) é isomoMo a uin
complexo concentrado, veja IHI, portanto dado um indecomponível X' de /(Ó(A) podemos
supor X' = 0 ----} X -----> 0.

Se X não for simples o levantamento da sequência de Auslander-Reiten iniciada em
X determina um triângulo de Auslander-Reiten em Queda, pela Proposição 4.4.

E como a álgebra é hereditária, a o kernel da cobertura projetiva é projetivo. Portanto,
o morfismo P referido no lema anterior é monomorfismo, donde obtemos um triângulo de
Auslander-Reiten iniciado em X'. Vale a pena observar que, no caso em que X' for
simples, o levantamento da sequência de Auslander-Reiten iniciada em X não dá uma
sequência excita em Com(A), mas dá um triângulo de Auslander-Reiten em Queda, veja
Observação 4.6. []
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Observação 4.7. .4 demonstração do Coro/áMo ac ma pode ser /eÍfa de m modo mais
sucinto simplesmente observando que quando Q álgebra é hereditáHa, então Queda.

Ã' (PA ) .

Assim, para descrevermos todos os triângulos de Auslander-Reiten no caso de uma
álgebra hereditária está faltando apenas o caso em que o triângulo se inicia com um
indecomponível de ÃÕ(A) que é isomorfo a um complexo concentrado associado a um
módulo injetivo.

Seja -r = /(0) um injetivo indecomponível, associado ao simples So. Clonsideremos a
apresentação projetiva minimal de So

b-+ no ---} So --.} 0

E a apresentação projetiva minima] de ]V = -Z)Tr(So)

J ---.} .R --b a' --+ o

Existe um morfismo quase cindido à esquerda / --!-lP ;:;;ÍiJ ---} 0, para cada
simples Si. Em particular, tomemos o simples So, utilizando o mofismo quase cindido
à esquerda associado a ele podemos construir, através de uma construção similar a da
resolução projetiva minimal, o seguinte diagrama comutativo

/o\

P] -b Pi ©Po -!q Eo
+'' +'' +''

fere -J--} keretf«.t -!--+ So Q
+..Lj,.L

p(-r) --b p(/)
+" Ó +,., Ó +

l ----+ ljsocl ---+ Ç)

onde P(]) indica cobertura projetiva de /

Considerando os morfismos / = [c/ : P --+ P(/) e g = J'c' : Pi O no
extraímos o triângulo abaixo, o qual mostraremos que é de Auslander-Reiten

Diügi

---} P(/),
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0

+

&
+

P(.r)

Ó
a

Ó
l

0

+

Pi©Po
+

P(/)

Ó
a

0

o ---+

no ---->

o ---.}

&
+

P(.r)
+

0

Usando as coberturas projetivas .r e =i;;fSJ, e o morfismo é, obtemos um diagrama da
forma

P(.r) P(-r)

soc(Si)

fazendo a passagem aos kernéis podemos montar o seguinte diagrama comutativa.

+ +
/

k«(.1) -:b Ae«(«..)
+' +'

p(]') -b p(.r)
+'' +'''

/ -'* ;Í©
Notemos que .j é um monomorfismo. Utilizando a segunda coluna do diagrama acima

e a sequência exala

0 ---} So ---} 11 socl ---} Ç)

montamos o seguinte diagrama

1) ---+ So 'b l l--+ ljsocl ---+ Q
tao tcl .tl

0 --+ /rer(rc) !-Eo !b .r/soc/--+ 0

onde 0 é uma passagem de c/ aos kernéis. É claro que tc.r # 0, pois -Ker(nc) Z
Ker(a). Finalmente o próximo diagrama vai nos permitir esclarecer que comer(.j) = So
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0

+

0

l
0

Ó

0

Daqui segue que im(.j) Ç -Ker(0). Também, para cada acÃ'er(0), temos: i(z) = «:c
im({'), e portanto a primeira coluna do diagrama acima dá uma sequência excita

0 --+ K«(r)-l--,Ãe«(r.)bS. --+ 0, logo & = C'oker(.j).

Proposição 4.5. Sda .r = /(So) wm {nUetit/o ándecomponüe/ não sÍmp/es, consideremos as

apresentações l)rojetiuüs minimais de S e TTD(.SoÕ = N. Usando üs notações anteriores,
temos que o seguinte diagrama é um triângulo de Auslander-Reiten em QKad A.

Ó

0

Ó

o ---.}

&-4

o ---}

o ----.}

&
+'-

B
+

0

+

0

(aqui e denota cj restrita a Pi)

Demonstração. Primeiramente, notemos que o diagrama acima descreve um triângulo,
ou sqa, o cone do homorâsmo de complexos definido pelos homomorfismos entre a primeira
e a segunda coluna é quase isomorfo ao complexo concentrado Ajll. Também é claro que
0 ---.> Pi -.Sb P(/) ---> 0 e 0 ---} Eo --+ 0 são indecomponíveis.

Seja u o primeiro mor6smo do triângulo acima, ou sda, u = (ui){cz onde ui = 0 se
á € {1, 2], ui = (1, 0) e u2 = IP(/). De acordo com a Observação 2.25, resta apenas provar
que dado um morfismo / que não é mono que cinde, de 0 ---} Pi -!$ P(/) ---} 0 em W',
então / se fatora pelo morfismo u.

0 --..} Pi ---> P(/) ---} 0 --..}
.l, .L/- .Lb +

Wo ---.} }Vi ---} M2 '''} W3 '''}

b«(«')   p(.r) --+ / ---.} o
+' 0 +' Ó +

ke,(r.)   P(.r) ---> [jsocl --.+ Q
+ Ó   +
Sa   [ ----.+ [lsocl --.+ B

0   0

+ 0 +
a   Pi© P.
+'- 0 .L'j

p(.r) -b P(/)
+ 0 +
0   0
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Para isto, definimos g = (gi), de 0 ---+ Pi © a -S$ P(-r) ---} 0 em W' dada por:

gi = 0 para i« {1, 2l}, gi = (/i, 0) e g2 = /2, e segue que ./ = gu. []

4.2.3 Alguns triângulos eln extensões por um ponto

Seja 6. uma k-álgebra de dimensão finita, onde k é um corpo algebricamente fechado
Considerando A = zS.]&/] uma extensão por um ponto de A, digamos

A- k o
x; jWa a.

Lembremos que se a. tem dimensão global finita e &/ for ânitamente gelado então A
tem dimensão global finita também.

Vamos estudar alguns triângulos de Auslander-Reiten de J)Õ(A) que podem ser obtidos
pela aplicação do C'anca em triângulos de Auslander-Reiten de -DÕ(A). Mais precisamente
analisaremos a associação entre trângulos de Jr(PA) e de /r(PA), através da aplicação

Para efetuarmos nosso estudo procederemos de forma análoga processo desenvolvido
pelo Prof. Nlerklen, no trabalho em IMI com o funtor Cok.

Cada complexo de A- módulos tem a forma (X', y', /'), onde X' é um complexo de A

espaços vetoriais, y' C C'om(a.), e , /' : X' ® M -----} y' é um morfismo de complexos em
(7om(A), 'ssim temos que con'A(X', y', /') := «n'(./'') é «m complexo em C'.m(a.).

Dado um morfismo (t,, t,'):(.4', B', a') --+ (O'', .Z)', b'), temos o seguinte diagrama
comutativa

.4'® &/ -5
ju®l p'l

a' ® M -!;
Aplicando o TRI e em seguindo TR3 aos morfismos a' : .4' (D M

a' (D M ---} Z)'
obtemos o seguinte morfismo de triângulos:

b'

,4' ® M -:;
.L"®: 0

a' ® JM -b.

--+ C'one(a') --+ r(.A' ® JM)
] .LÀ .l.z'"' Y Y

--+ Cone(b') --+ T(C'' ® M)
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Proposição 4.6 Oom as notações acima, cones. tem as seguintes propüedades

(1) Dado (X' ,Y' ,.f'), temos cone(j' ) é e:gato se, e somente se j' é quase isomor$smo

re9 Oado «m moWsmo (u,t,');(.A',.B',a') ---> (C'',Z)',Z,'), te«.os que (u,u') é g ase
is.mo'$'mo .e, . «m.«:' '' con.»(«, «') é g«.. {.omor#s«..

r39 Se um «lor#smo g = (u,ti');(.A', 13',a') ---} (C'',.D',6') é mono gue cinde, então

co«eA(g) t«.óé«. o é.

(4,1 Dado (.X' ,Y',j'), se f' é nulo homotópica, então cone(j) é quase isomorfo a Y'

Lema 4.5. Sda A wmcz extensão por um ponto de uma k-á/geóra .4. Consideremos em
aom(A.) «m mor#sm. d. t,{p/« de «mp/e«s a = (a:,a,) : (Á", B',a) P", D',.'),
.. .#om(.A" ® M, -0) e«tã. ««e.(a) «tá -í««..«f. d.t ,mÍ-''.

Demonstração. Consideremos o diagrama comutativa determinado por a

Á"®M + B'

.L':®: .L a,
p'' ®M $ D'

Aplicando o TRI nos morfismos a e a' os triângulos abaixo, e pela comutatividade do
primeiro quadrado o TR3 nos garante a existência do terceiro morfismo, induzido pelo
cone.

..'l"®M --b .B' --:b C'one(a) --+r(.A'®M)
.I':®: 0 +'' ].Lh .L

p'' ®M- -!4 D' -.g+ C'one(a') --+ 7'(p"®M)

Agora supondo que #om(.A'' 6) M, ,D) = 0, vamos mostrar que À é único.

Notemos que tom-do a = Hom(/,.O), â = #om(.B,g), 7 = -#om(C'-.(.),g) e

: Hom(g, C'one(a')) conseguimos o seguinte diagrama comutativo

Hom(ao«e(a),D') -q -ü.«.(B',O')
7.L .L á

H.«.(C''«e(a), C''"'(«') -=+ #'m(.B', a-'(''))

P

Como #.«-(--, 1)') é um funtor cohomológico contravariante e .#om(.A'' ® M, Z)') = 0
por hipótese, veremos que a é um isomorfismo. Para isto, basta aplicar este funtor ao
primeiro triângulo

,'!" ® M -.> .B' --} O'one(a) -+ T(.'i'' ® M)



4.2 'n'iângulos de Auslander-Reiten em suada 130

Olhando para a sequência obtida pela aplicação do funtor a este triângulo, e o fato de
Nom(.A" ® À/, (2') = 0, segue que a é um isomorfismo. Similarmente ó é um isomorfismo.

Agora provemos que h é univocamente determinada por a. Para isto é suÊciente
verificar a validade da seguinte afirmação.

Se c é uin morfismo tal que o diagrama abaixo comuta

C'one(a
c .L

ao«.(«')

--} r(.4" ® M')

.l. o
-} r(p'' ® M')

então, c = 0.

Notemos que a afirmação acima é suficiente pois, se temos Oi(a) e O2(a) associadas
ao morfismo de triplas o = (ai, az), então significa que ambos foram obtidos a partir da
aplicação do TR3 ao seguinte diagrama:

Á'' ® M --b
.L'-®' 0

p'' ® M -!+

--L+ C'one(a) ---} T(.A' ® M)

3 .L@i(a) .L

--b C'one(a') ---} T(O'' ® M)

onde { = 1 ou í = 2. Assim, c = i(a) -- @2(a) estão nas condições da afirmação acima.

Portanto, da validade da afirmação acima, segue que @i(a) -- @2(a) é homotópica zero,
ou sqa, associado a o existe um único morfismo a menos de homotopia.

Para finalizar vamos demonstrar a validade da afirmação acima. Seja c tal que

-.} C'one(a) --} T.4" ® M

. + .L o
-+ Cone(a') -+ TP'' ® M

Como ' é sobrejetora, segue que c = 7(d) para d C Hom(O'o«e(a), Z)'), logo áa(c') =
@7(.')

Como a, á são isomorfismo, então c' = 0, logo c = 0. []

Corolário 4.4. C'anca pode ser t;isto como um /untar de ca/egodas deMoadas, quando
restMto ã menor suócategoHa tdálzgu/ada de Z)(A) qzie corztém a imersão de D(A).
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4.3 Resultados obtidos com o uso do cone.A

Dado um triângulo X --l-'- y --!-.- Z --l!!- T.X em Z)(A), em nosso primeiro resultado
veremos que sua imagem pelo C'anca não é um triângulo, ou seja, a sequência

c' .«..(x f=!á'b-..(}''f=n#'b- ..(zf!=g'8.« ..(rx )

não é um triângulo em .DÓ(z\). Mas, trocando o sinal do último morfismo da sequência
cima obtemos um triângulo, ou seja

C' on.a(Xf:=SÜ'b' on ..(y f:=!e#'b.n..( Z) e:=a(d« ea(TX )

é um triângulo.

Isto ocorre pelo fato do transladado do triângulo dado ser o seguinte triângulo

}'' --.z- Z --z- TX -=!b T}''

Logo, podemos trabalhar com o C'anca para estudar triângulos de Z)Ó(a.) a partir de
triângulos de l)Õ(A), desde (lue estejamos atentos a este detalhe

Proposição 4.7. Consideremos A = r k iMa 'l um ztensão por um ponto da A-\ 0 A

átgebra de dimensão Brita 6., e um triângulo X--Jt-,.. Y--Z-'" Z---!!- TX em D(.A).

c'.«..(xÍ=uf'b-..(}'f=3:Pb.«..(z5'=U'd«...(rx) ,
não á tim tr (2ng /o em Z)Ó(A), Foram

c'-..(}''f=9f'b-..( zj':=y'õ.« ..(r.8"=ag. 'õ-.»(rl'')

á t,íá«g«/o em O(a.)

r-, eg«{«/.«teme«t., a-.(xf=sU C...yq:=:eO...jg=W'8o«.TX é «m f,íá«g«/'
.m D(.Ã)

Demonstração. Dado um triângulo,

x --!- y --!- z
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em .D(A), podenaos supor que ele é pálio, ou seja foi obtido do morfismo X --b y € Z)(A)

poi aplicação do TRI. Sendo t& um morfismo de triplas, diganaos X = (.A', .B', i) (!!::É)
y - (Á'', -B'', í') , ao qual está associado um quadrado comutativa da forma:

A' ® M --b
+" 0

.â,' ® M -b

Pala simpliÊcai' a notação, soam Á = ..4'' ® M, .4' = .4'' ® M

Notemos que aplicando o TRI aos morfismo (u, u'), o triângulo obtida coincide com o
triângulo dado acima.

Aplicando o TRI em i e u obtemos os triângulos:

.,4 --L- .B ..X -E----T.,.l

À

Aplicando o TRI em u' e i/ obtemos os triângulos:

.4' --Í-- .B' .at' ]=--- r..4

B --!L- B' --lL- B" --l!: TB
Desta forma obtemos o seguinte diagrama comutativo em .D(z\)

-.b B -.b c' -b r..,{

Ó u'+ 0 A.L ó .l,Tti
---> .B' ----+ T..4'

t' 3t kt

Ó u'.L
--.+ B''

«,+ Ó tu' .l

T.4" ---.} T.B/'

Aqui i" foi obtido pelo TR3, e, pala simplificar a notação, denotamos C''
h .»(«) e -B" .(«').

Agora, aplicando o axioma do octaedro três vezes vamos obter o triângulo desejado.
Para tanto vamos ajustar as hipóteses

Á
«+
Á' --+ b'

j'
« +

Á"

c'-.(i'),



4.3 Resultados obtidos com o uso do canga. 133

Aplicando TRI em i" obtemos o triângulo

N. -j=- B" --!=- C.. --E: TA'

Aqui (7" = conta(.A",.B",i") Aplicando TRI na composição Á -!!b .B' obtemos o

triângulo:
,4 -JIL .a' --L- D ---L r.,'i

Aplicando TR4 nos triângulos:
.,.i --i.-. .B --l- a ---L- r.4

..a -Ja. .a' --Z--.- o --z-- r...i
A. --5=- B" --!:: C-- --E: TA'

obtemos os morfismos C' ---.} .D,Z) --!+ .B", e o triângulo

C--!--.- D--l--. B" !i"'' TC

e as seguintes identidades que seguem da comutatividade do diagrama:
--aã = j'u' e \o'b

Por outro lado, ao aplicarmos TR4 aos seguintes triângulos:
,4 --J!-. ..4' --!-.- C --Je- T..4

,4' --j=. .B' -:!!-. a' --j:- T...I'

.,.i -JIL .a' --.:L- .o --L- r..4

b/ ga = k,

obtemos os morÊsmos Á" ----} .D, .D --$ O'/, e o triângulo:

,4« --s-- o --d-- a' -Z-!& r..4

e as seguintes identidades que seguem da comutatividade do diagrama
cu e k'd

Observação 4.8. Podemos supor gae i" = bc

De fato, a diagrama abaixo é comutatiuo:

af = ã' , gc = w,

.,.l/

i' .L
B'

,.i//

Z,c .L
B"
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Pois, i'u = 'u'i, pot hipótese, além disso bcu e cu -- fi' . Logo bcu = bfi'
já que b.f = u' (pela pHmeira aplicação de TR4). Temos também a identidade to'bc =

(Tig)c -- Ti(.gcà ois w'b da em virtude da pHmeira aplciação de TR4
e gc = lo (pela segunda aplicaçãode Tn4) Portanto o diagrama acima comuta.

Logo, considerando o triângulo (obtido pelo TR4, na última etapa )

,.{« --!.- .0 --L- a' -11& T..4 ,

a rotação do triângulo obtido no primeiro uso do TR4,

C--!--.- D---!--B"1lw' TC

e o triângulo obtido pela aplicação de TRI no morâsmo Á" --:-} .B", que é dado por

N. --ilL B" -j::- C., --il TA' ,

podemos aplicar TR4 novamente, e assim obtermos o triângulo

C' -.L- C« -l.- TCTIE!$C'

e as identidades ç.j" = T.jto', A"p = TuA', pd = .j"ó e --Tag = Tck". Lembrando que

a' .A}', C'" ' C'-.A(C'one(u,u')) e rc' C'oneaTX, Z 3 C'on.(u,u'). Temos
que

c'-..,( }'ye:Üoo ....( zfe«'õ-.»(r-geUC'8.« ...(rl')
é um triângulo em -D(A)

Corolário 4.5. Nas condições da p«posição acima, dado t'm «.or$mo (X,X',{)
(y, }''', i'), t'«.o' o s.g«{«t. dÍ'g""''", «o g««/ t.d" « g«.d«do', .«.'. . «.i«/«'Z' P."
B, sâo comutar oos, o quadrado assina/ada por E é antícomutatÍt;o.

-b x« -b rx .a M
Ó u"+ Ó .LTu

--..} C'' --+ Ty ® M

0 u"J. ó Tu.L
--.> (7" ---} TZ ® M

0 t«".L E .Ltu
---.} TX' --.-+ T2..V ® M
n T(k)

x®a' -b x'
u+ 0 u'.L

y (DM ---> y'

u+ 0 t,'.}
Z® M' ---} Z'

t

w .L Ó to' .L

TX ® M ---+ TX'
r(i)



4.3 Resultados obtidos com o uso do conta 135

Demonstração. Segue diretamente da demonstração da última, proposição. D

Corolário 4.6. Sega A á ma extensão por wm ponto de tina k- á/febra de dimensão

Brita. b.. Suponhamos ainda que b. tenha. dimensão global $nita b., dado sm t'üângulo
.«. D(.A)

X --:!- y --lc- Z --Jb TX

O«d.X (0,X',0),}'' }''",}'',m),Z Z",Z',t). Tem«

r.Z) X C n (A), s. e som'«t. s. C'o«.aX C inda

re9 Se « á m{«{m«/, .«tã. 0o«..(«) é m{«{m«/.

(3) Se o triângulo acima não cinde, então o triângulo Xt --!--- Y' --:L-,- Zr---]2- TXi
«ão c{«d. .m D(A)

Demonstração. Aplicando o processo da demonstração anterior ao triângulo do enun-
ciado temos o seguinte diagrama comutativa, do qual decorrem todas as afirmações do
corolário.

o -.b x' -.b x' -.b o
0.L Ó u+ Ó u+ Ó .LO

y"®M ---} y' --.-+ C'' ----.} TY''" 3' k'
o.L Ó t,'.L 0 u"+ Ó Tu.[

Z"e)M ----> Z' ---.} C'// ---} TZ'
t 3'' 3''

0.L 0 «,'.L Ó w".L Ó .LO

---.} TX' ---} TX' ---+ O
0 T1 0

' Y

0

D

-«p';:';' 4.8. '-';'«. " - l "A ) «.. «'.«'' '" ,-'. ú« k-úb.ó« a.
dimensão Brita 6. e seja

X ---!!- y ---:L- Z

«m t,{á«g«/o d. .,4«/-d.,-leite« D(A.) e «m X X',0), }''
(Z", Z', t). .E«tã.

(}'", }'', m), Z

O'o«e(X)'=Sy C'.«.( }')q=:y C'o«.( Z) e!=g'eo«e(TX)

é t,{á«g«/. .4«/«d«-ReÍt.« .m D(.'1)
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Demonstração. Pelo teorema de Happel, é suficiente mostrar que C'onezS (u) é uma fonte.
Usando o corolário anterior, lesta mostrei apenas que todo morfismo / : X ---} W que
não é mono que cinde se fatora pelo morfismo (7onea(u). Dada / : X ----} W C Z)(Z\)
que não é mono que cinde temos que o molfismo (0,/) C .D(A). Como o triângulo

X--Z-y--Z-Z

é um triângulo de Auslander-Reiten, donde segue que (0, .f) se fatora pelo morfismo (0, u),
segue que / se fatora por conta(u). []

4.4 Uso do funtor cone no estudo de extensões de
hereditárias

Nesta seção continuaremos estudando aplicações do funtor cone, com o objetivo de
fazer uma descrição melhor de alguns triângulos de Auslander-Reiten se supormos que
a álgebra Á é hereditária. Clontinuamos trabalhando com uma extensão por um ponto
A = KIWI. Dada uma sequência exala iniciada em (0, X, 0) CmodA

o x, o) J!:Ê- (v. X A) -g:Ü (v. z, /)

temos um triângulo em K(PA) dado pelo levantamento das coberturas projetivas. Vimos
que se a álgebra A = .KIWI é hereditária os levantamentos das seqüências de Auslander-
Reiten produzem triângulos de Auslander-Reiten.

O resultado da seção anterior permite concluir para cada triângulo de Auslander-Reiten
de -K(PA) iniciada em objetos da forma (0,X, 0) obtemos um triângulo de Auslander-
Reiten /r(PA), usando o funtor cone,,i. Este triângulo de .K(PA) está bem descrito no
caso da álgebra .4 ser hereditária. Entretanto,o funtor conezi pode levar dois triângulos
não isomorfos em Ã'(PA) a «m mesmo triângulo em .K(PA).

Sda X C inda tal que (0,X,0) não é injetivo em mod A. Consideremos Pi ---}
Eo --+ X e Q2 ---} Qi ---> C?o ---} .DTr(0,X,0), apresentações projetivas minimais.
E fácil verificar que Q2 é da forma = (0,Q,0), com C? c Pro.j..'l. No trabalho IMI é
dada uma descrição precisa de todos os marasmo envolvidos na seguinte sequência de
Auslander-Reiten iniciada em (0, X, 0), fazendo os levantamentos às coberturas projetivas
podemos explicitar todos os morfismos que aparecem no seguinte diagrama comutativa:
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o ---+

o ---.}

0

+

&

a
+

(o, x, o)

Ó
Pi© Q:

õ.L
Eo©Q.
«'+

(y. y, A)

!:g
i .L

«"+

«"+

OT,(0, X, 0)

.--.> o

--.> o

o ---} --+ o

o ---}
(0,u) («,f)

----.} o

onde { é ainclusão natural

Proposição 4.9. Oam re/anão ao diagrama acima temos

r.Z) o mor#smo (ci)icz é gwase cine do â d feita

rP9 o mor#smo (di)ícz é quase cingido à esqtzerda

Demonstração. Consideremos os complexos

P' = . . .0 ---.} Pi --+ no

-...+ x. -b .x..: e:y ---x'- -% x. --.*

E um morâsmo ã ; P' ------} X', que não é epi que cinde, representado pelo diagrama
abaixo:

0 --.} 0 ---.} Pi --b Po
rJ. 0 #.L

0 ---} X2 ---> Xi ----+ Xo

Como doP = 0 e imdi Ç ker(do) temos que o morfismo A é favorável se, e somente se,
o morfismo A', representado a seguir, é fatorável.

o ---+

o ---}

& &
p'+
k«(do)

onde P' é o único morÊsmo que fatora P pelo kernel de do Procedendo de forma análoga ao

que fizemos na seção 1, obtemos morfismos tl), ti tais que os seguintes diagramas comutam.
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(1) &

P. © c?: Xt

(2)

no© Q. h«(do)

x: -5
(3) {:t o

Pi © C?: -'b

#«(do)

Eo©Qo

Aqui estamos usando fato da primeira seqüência de quadrados ser de Auslander-Reiten

em Quarta. (Lembrando que o morfismo tt é dado pela restrição de tÍ) ao levantamento
do kernel da cobertura projetiva, que (22 é o kernel de b, e que a é a inclusão natural,
uma, vez que .A é hereditária). Combinando os diagramas (1),(2) e (3) com o diagrama
que representa o morfismo A', podemos obter a fatoração de A' via o homomorfismo de
C'om(PA) que levanta (0, u) da seguinte forma:

Fazendo a passagem aos kérneis ao quadrado comutativa (3) obtemos um morfismo
tl! : C?2 (di), pois Q2 é o kernel de b. Assim, usando a composição da inclusão
natural de ker(di) e t2 conseguimos um morfismo t2 : C?2 ----} X2 tal que o seguinte
diagrama comuta:

0

f2.l Ó ti.1, 0
0 ----> X2 ----} XI ---.}

d2 di

no© Qo

h«(dol

-----.} o

----.} o
0

É fácil ver que o morfismo representado acima permite uma laboração de À' pelo levan-
tamento de (o, u). Finalmente definimos to sendo a composição da inclusão natural do
kernel de do com tâ, e nas demais posições podemos definir t{ = 0. Desta forma obtemos
o morfismo (t{)icz que permite uma fatoração de h pelo levantamento de (o,u),o qual
denotamos por (a{)fcz,ou sda, A' = (trai){CZ. Portanto (a{)icz é quase cindido.

De forma similar se mostra o segundo item da proposição. []

     
  R  
0    
    P'
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