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Abstract

This work is developed in order to present a process to obtain a tilting module
iníinitely generated from a countable sequence of rinite type modulem 71. with some
properties about their orthogonal categories ZF and satisfying suptpd7:,} $ n. If
the algebra satisâes the 6nitistic dimension conjecture the last condition is always
true and. in this case, the conditions over the orthogonal categories Zy- are enough.
When possible we will show the dual resulta for cotilting modulem. However the
central approach is to build tilting modulem infinitely generated.

This thesis ís organized as follows. In the first chapter we introduce the baste
notions and other result not se basic, but necessary in the development of the text.
The second chapter is devoted to generalize some results for tilting and cotilting
modules over the category Moda of all modulem over a rins R, and algo to list some
properties about these classes of modules.

We built, in the third chapter, a direct system of tiltings modulem of 6nite type
and describe a process to obtain iníinitely generated tiltings modules from limite
type ones. The fourth and last chapter were developed to show some algebras where
we can build infinitely generated tiltings modulem and infinitely generated cotiltings
modules. We mainly deal in this chapter with tilted algebra and with some othes
classes of algebrm which have right stable postprojective component in their quivers.



Resumo

Este trabalho apresenta uma processo de obtenção de um módulo tilting não
finitamente gerado a partir de uma seqüência enumerável de módulos n-tiltings 7:i
de tipo anito com algumas propriedades sobre suas categorias ortogonais iry- e com
suplpd7:} $ n. Em álgebras onde vale a conjectura da dimensão finitística esta
limitação é sempre verificada bastando observar as condições sobre m subcategorias
ZF-. Sempre que possível apresentaremos o análogo para módulos cotiltings, entrei
tanto o enfoque central está na construção de módulos tiltings infinitamente gerados.
O trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo introduzimos
algumas noções básicas necessárias ao texto, no segundo capítulo desenvolvemos e
generalizamos alguns resultados sobre classes tiltings para a categoria Moda e lis-
tados uma série de propriedades sobre classes de módulos tiltings e cotiltings não
finitamente gerados. No terceiro capítulo construímos o sistema direto de módulos
tiltings e o processo de obtenção de tiltings infinitos com limite direto desse limite
de módulos tiltings com as propriedades citadas acima. No quarto capítulo mostra-
remos algumas classes de álgebras onde possademos construir tais módulos tiltings
e cotiltings. O enfoque central do capítulo são as álgebras inclinadas e álgebras
que contenham uma componente pós-projetiva estável à direita em seu quiver de
Auslander Reiten.
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Introdução 4

Introdução
A teoria tilting é uma teoria bastante explorada e conhecida na teoria de re-

presentações de álgebrm. Muito se sabe sobre ela anualmente devido aos trabalhos
pioneiros de Brenner e Butler ( j171) e Happel e Ringel (129]) do inicio da década de
80, que deram origem à teoria. No início do desenvolvimento da teoria, os módulos
tiltings estudados eram todos de dimensão projetiva menor ou igual a 1. Somente
na segunda metade da década de 80, Miyashita (1321) estendeu a noção de módulos
tiltings e cotiltings para módulos de dimensão projetiva finita. Posteriormente, mais
precisamente no início dos anos 90, Auslander e Reiten associaram a teoria tilting
com a teoria de aproximações (j121) e estabeleceram relações entre módulos tiltings
e classes covariantemente finitas de módulos finitamente gerados.

Vários resultados importantes da teoria tilting e cotilting clássica ainda perma-
necem válidos quando passamos para contexto dos módulos não finitamente gerados
sobre anéis arbitrários. Os primeiros resultados nessa direção foram mostrado por
Colpi e 'ltlifaj (1221) para módulos de dimensão projetiva menor ou igual a l (veja
também [lll). A noção de módulo tilting foi então generalizada para dimensão
projetiva 6nita para anéis arbitrários por Angeleri-Hügel e Cloelho no início desse
século. Apoiados no Teorema de existência de pré-envolventes (]25], Teorema IO),
Angeleri-Hügel e Coelho restabeleceram a conexão existente entre as teorias tilting
e de aproximações, agora no contexto dos módulos infinitamente gerados. Também
conseguiram gare.ntir a existência de complementos para qualquer módulo tilting
parcial finitamente gerado, generalizando o resultado de Bongartz (j161), embora o
módulo tilting obtido possa não ser finitamente gerado.

Baseando-se em um exemplo de um módulo tilting infinito exibido por Angeleri-
Hügel e Coelho em l61, obtido como um coproduto de um módulo tilting 6nitamente
gerado, Buan e Solberg construíram um exemplo dual para módulos cotiltings como
limite inverso de um sistema inverso de módulos cotiltings. Partindo dessa idéia,
e lançando mão das ferramentas das teorias de cotorção e de aproximações e do
teorema de existência de pré-envolventes, construímos um módulo tilting como li-
mite direto de um sistema direto de módulos tiltings de tipo finito satisfazendo m
propriedades duais àquelas utilizadas por Buan e Solberg em j191. Entretanto, não
foi possível manter a mesma limitação da dimensão projetiva da seqüência para o
módulo limite.

Embora estejamos trabalhando com um resultado dual ao trabalhado por Buan
e Solberg a técnica de demonstração é completamente diferente à por eles utilizada.
A idéia central da demonstração é construir a partir de uma seqüência de módulos
tiltings uma nova seqüência formando um sistema direto de modo que cada termo
da seqüência seja uma pré-envolvente especial do anterior. Ao calcular o colimite
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desse sistema temos um novo módulo tilting não finitamente gerado.
No capítulo 2 do texto generalizaremos alguns resultados sobre a teoria tilting

que, até então, só eram conhecidos para módulos fintamente gerados e são impres-
cindíveis para a demonstração do teorema de construção do limite direto tilting
3.2.1. O capítulo 3 é dedicado à construção do módulo tilting infinitamente gerado.
Esse capítulo é o núcleo desse trabalho e destacamos o nosso principal resultado o
teorema 3.2.1 sobre o qual esta baseado o restante do texto.

Após termos estabelecido um processo de construção de módulos tiltings não
finitamente gerados e estudado a construção de módulos não finitamente gerados,
apresentaremos no Capítulo 4 algumas clmses de álgebras onde é possível construir
esses tipos de módulos. Estudaremos os módulos tiltings infinitamente gerados sobre
álgebras hereditárias de tipo de representação infinito, álgebra8 inclinadas com uma
componente de conexão estável à direita e álgebras cujos quivers de Auslander Reiten
contenham uma componente pós-projetiva standard generalizada estável à direita
e contendo uma seção finita, Teorema 4.5.3. Quando possível, versões duais para
módulos cotiltings serão apresentadas.

Vamos explorar a estrutura da componente de conexão de umajK-álgebra in-
clinada de dimensão finita, gerando uma seqüência tilting com os transladados de
Auslander Reiten de um módulo tilting To fixado. Esse módulo será a soma direta
dos módulos sobre um slice na componente de conexão. Além disso, vamos veriâcar
que sobre uma componente de conexão estável à direita, qualquer seqüência tilting
crescente (ver definição no Capítulo 4) gera um sistema direto cujo limite direto é
um módulo tilting e todos os limites obtidos dessa forma têm a mesma categoria
Add



Capítulo l

Preliminares

Este primeiro capítulo foi desenvolvido para apresentar a teoria básica necessária
à leitura do texto e facilitar a busca dos resultados que serão utilizados no decorrer do
da leitura. Os resultados apresentados aqui são em geral resultados clássicos e podem
ser encontrados em jl] ,j131 ,1241 ,j2S], ]36], além disso, os resultados mais importan-
tes, e mesmo alguns resultados clássicos que serão muito utilizados nos capítulos
seguintes, serão apresentados com demonstrações e com algumas referências para
facilitar a leitura.

No decorrer dos capítulos, exceto afirmação em contrário, todos os anéis con-
siderados são anéis com identidade e sempre que falarmos em módulos estamos
considerando módulos à esquerda.

Corolário 1.5.9 é uma das contribuições desse trabalho, mas por ser um resultado
relativamente simples e para manter uma coerência no texto o apresentamos neste
capítulo.

1.1 Algebras e módulos
#

Seja IK um corpo Uma IK-álgebra é um anel .4 (com 1) que possui uma estrutura
de K-espaço vetorial de tal forma que a(aó) = (aa)Z) = a(ab) para todo a, b c .A e

Dizemos que .A é uma álgebra de dimensão finita se .A é um IK-espaço de
dimensão Ênita.

Se tivermos, não um corpo K, mas um anel artiniano comutativo R, induzindo
sobre .4 uma estrutura de -R-módulo, de modo que .4 seja um B-módulo finitamente
gerado e a(aZ)) = (aa)b = a(ab) para todo a, b C .4 e a C R, dizemos que ..4 é uma

a€K
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álgebra de Artin sobre R

Definição 1.1.1 C/m quiver A é wm gru/o ohentado. .A/aás precisamente, um qui-
uel' é um par de c07Ü%nãos, um conjunto a.o de "uéHáces" e um outro conjunto Ai
de aWecÀas" .junto com duas Jbnçães s,t : a.t ---} a.o, onde para cada elemento

a € A:, .(a) é o «édice ánic{.Z de a e t(a) é o «éd{« .Pn.Z de a.

T Tea rD.n na n nata,.;.. Avu-yuv H (Ao, AI, s, t) para representar um quiver

Definição 1.1.2 [/m subquitJer de um quiser (Ao,6.i,s,t) é um nodo quáuer

(al,, AI, .',t'), t'Z g«e AI, Ç Ao, a.l Ç A:, t'(a.l) Ç AI,, s'(AI) Ç a.l, e, p«« c«'í"
./fecha a C a.l, s'(a) = s(a) e t'(a) = t(a). Se para ca a par de uédáces {,.j C Ao,
o número de Pechas de i para ã em bl\ for o mesmo número de Pechas de i. para ii
.m A:. 'Z:"«.o. q« (a.l.,AI,.',t') é «m ,ubqu{«, pZen. de (Ao,a.:,,, t).

Exemplo: Seja a. = (Ao,a.i,s,t) um quiver onde Ao
s(a) (P) t(a) (#)

Esse quiver pode ser representado pela figura abaixo

{1,2} e Ai {a,P} e

iC...........32
P

Um caminho "dirigido" de comprimento n de um vértice i para um vértice .j
em um quiver 6. é uma sucessão de vértices e flechas ({laia2a3 . . . a.l.j) com n 2 0
xrnrifipnndn nq pnnHinÃoQ'YVw-

1. .(a-) Z

2. t(ah)

3. f(a.)

s(aÊ+i) para todo l $ k $ n

J

Se n = 0 então i= .j e temos um caminho trivial associado a cada vértice { € Ao.
Um quiver é finito se o conjunto de vértice a.o e o conjunto de flechas Ai são finitos.
Dizemos que um quiver (AO, Ai, s, t) é conexo se seu grato subjacente for conexo e
é acíclico se não existir um caminho de comprimento maior ou igual a l iniciando
e terminando em um mesmo vértice {.
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Definição 1.1.3 Dado um c07po K e um qtziuer 6., denota por ]KA o K-espaço
uetohaZ gerado por todos os camá7zAos d Hgídos do quiser A. Z)cremos a KA uma

está"atura de K.-álgebra da seguinte fomna:

1) Se (ZIP:&...#mjh) . (ila:a,...a.l.j) .ã. DOIS C.ninhOS gá O .«. a. .ntâ.

01«:«,...««1.D«IP:P,...#mj© - l GI«:%.-«.P:Ü...©mj© "i -Z

2) Estendemos por Jíneahdade a operação de produto para todos os elementos do
[K-espaços uetohaZ ]t(6..

Com a de6nição acima, ]KA torna.se uma IK-álgebra, a qual chamaremos de álgebra
de caminhos (do quiver A) (Veja l41).

Observação: Se K for um corpo algebricamente fechado, então toda K-álgebra
básica de dimensão finita pode ser realizada como um quociente de uma álgebra de
caminhos por um ideal "admissível" (1281).

1.2 Categorias e funtores
Seja C uma classe de elementos quaisquer e para cada par de elementos .4, -B C C

sda Homo(Á, .B) um conjunto: chamaremos os elementos de Homo(.A, .B) de mor-
fismos e escreveremos/ : .A ----} B para os quais .A será chamado de domínio e -B
de contradomínio. Suponha que para cada tripla de elementos .4, -B e C em C existe
. . m n ÇlBnP=,-.

. : no«k(.B, a) x no«c(.A, -B) ----» no«k(.A, a).

O elemento de Homo( 4, a) imagem do par (/, g) C Homo(B, O) x Homo(.A, .B) pela
função "o" será denotado por /og e usaremos Homo para denotar U Homo(Á, .B).

A,BeC
O sistema C = (C, Homo, o) é uma categoria se satisfaz:

(CI) Para cada tripla h : C ----, .D, g : .B ---- C e / : .A

n.. t9' f) - Çh . gh. f

(C2) Para cada .A € C, existe uma única l.4 € Homo(.A, .A) tal que se / : .A ----, -B
e g : C' ---} .4, então

fo IA e '\.Aa g := g.
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Se C for uma categoria, então os elementos da classe C serão chamados de obje-
tos, a função "o" de composição e os mor6smos l.4 de identidades da categoria.

Um morfismo/ : .A ---+ .B em uma categoria C é chamado de isomorfismo
quando existe pelo menos um morfismo /'i : -B ---.} .4 tal que /-i o / = 1.4 e

Uma subcategoria de Q: é uma subclmse C' de objetos de C tal que
la

no«k, (.4, B) ç Ho«c(.A, B),

para todo .4 c C', l..4 C Homo' (.A, .A) e (J' é fmhada para a função composição "o"
Uma subcategoria C' de C é uma subcategoria plena se

Ho«V (.A, .B) (.4, .B)

para qualquer .A, B C C
Um funtor entre duas categorias é uma espécie de "homomorfismo de categc»

rias". Sejam C = (C,Homo,o) e l) = (D,Homo,o) duas categorias. Um par de
funções(.1;'', /'") é um funtor covariante de C em D se F' é uma função de C em
Z) e F'" é uma função de Homo em Homo tais que para quaisquer .4,B, (; € C e
para toda/ : .A ---, .B e g : .B ----} C' em C,

F- .F"(/) : F''(.A) --, .Zi''(-B) em D.

Fa F" Çg. f) = F" Çgh . F" Çf).

F3 .Zi'"(IA) = 1/(.4).

Um funtor contravariante é um par (F', .Z;'") satisfazendo:

F; F'"(/) : F'(.B) em O.

F'a F'' (g. f) F" Çf). F" Çgh.

F; .li'"(1.4) = 1/(.D.

Se .F', G : C --.--..} D são dois funtores, então uma transformação natural de f'
para G é uma função a : C ----» Homo que associa a cada objeto .A € C um morfismo
a(.4) : .F(.A) --' G(.A) tal que para qualquer morfismo / C Homo(.A, .B) existe um
diagrama comutativa

F(.4) -:ÉÜ G(Á)

l,'', J''',
p(.a) -;M' c(.a),
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isto é, a(.B)F(/)
Dois funtores F e G são isomorfos se existem transformações naturais a : F q

G e ( : G --} -F tais que (a = dp e a( = {da, onde ídp é a transformação
natural de .F em F definida pelas aplicações identidades idp(.4)(.A) : .F(.A) -----,
F(.4). Chamaremos esse isomorfismo de isomorfismo natural ou isomorfismo
funtorial. Os funtores F e G são quase inversos se o funtor composto GF for
isomorío ao funtor lc e F'G for isomorfo a lo.

Um funtor covariante F' : C ---...} D é uma equivalência de categorias se existir
um funtor G : 1) ----} C necessariamente covariante tal que

G.F alc e FG alo

Se isso ocorre dizemos que as categoria C e D são categorias equivalentes e que /' e
G são equivalências quase inversas.

Uma par de funtores contravariantes .D : C ---.} D e .D' : 5) ---..+ C é uma
dualidade entre as categorias C e g) se

Zy.O alc e Z)Zy 3 in

Temos vários exemplos de categorias, podemos citar entre as mais conhecidas
a categoria Set de todos os conjuntos, a categoria Top dos espaços topológicos, a
categoria Mod.R dos módulos sobre um anel .R, a categoria mod.4 a categoria dos
módulo finitamente gerados sobre uma álgebra .A, etc.

Nesse texto trabalharemos com categorias de módulos sobre um anel ou uma
álgebra com unidade. Sugerimos uma leitura de ]S] ou ]24] para maiores detalhes
sobre a teoria de categorias.

Usaremos nesse texto as seguintes notações: Modo para denotar a categoria de
todos os R-módulos à esquerda; moda para a subcategoria de todos os módulos fiú-
tamente gerados; ind.R para subcategorias dos módulos indecomponíveis finitamente
gerados; FP.(R) para denotar a subcategoria de modo constituída pelos módulos
finitamente gerados que possuem uma resolução projetiva constituída por módulos
íinitamente gerados; FPi(R) à categoria dos módulos finitamente apresentados; P
para denotar a subcategoria de Modo dos módulos de dimensão projetiva finitas Z
para denotar a subcategoria de NlodR dos módulos de dimensão injetiva finita; ?.
para a subcategoria de À/lodo dos módulos de dimensão projetiva menor ou igual
a n; Zn para a subcategoria de NlodR dos módulos de dimensão injetiva menor ou
igual a n; p<" e Z<" para a subcategoria de moda dos módulos de dimensão
projetiva e dimensão injetiva finita respectivamente e por fim P;:" e Z=' para as
subcategorias de moda dos módulos de dimensão projetiva menor ou igual a n e
dimensão injetiva menor o igual a n respectivamente.
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Também usaremos a noção de caminho em uma categoria de módulos.
caminho de X para y em Modo é uma sucessão de morfismos

Um

X = .X'i --+ X2 "} - . . '''} Xn = y'

Para um B-módulo À/, usaremos AddM para a subcategoria de todos os coman-
dos diretos de coprodutos de .A/ e ProdM para a subcategoria de todos os comandos
diretos de produtos de ]U. No caso de M ser finitamente gerado usaremos a notação
add.A/ para denotar os somandos diretos de somas finitas de cópias de .A/.

Vejamos a seguir duas categorias obtidas a partir da categoria de módulos.
Seja .A uma álgebra de Artin. Denotarmos P(X, y) ao subgrupo de Hom(X, y)

constituído pelos morfismos de X em y que se fatoram através de um projetivo e
Z(.A, .B) ao subgrupo de Hom(.A, .B) formado pelos morfismos(lue se fatoram através
de algum injetivo. Considere os grupos quocientes

!!Q!!!(X, }'')
W . ÜM(x, }'')

Hom(X, y)
z(x, y)

Deâna as categorias mlZd;.4, onde os objetos são os mesmos de mod..4 e como
morfismos em

111Qn(x, }'') nom(x, y)
7''(X, }'')

e mod.4 como os mesmos objetos de mod.4 e com morfismos em

Hom(X, y) Hom(X.y)
z(x,y)

Observe que as translações de Auslander Reiten r : !!112dA -+ mod.4, e I''
mod ---} !!!Qd são equivalências qume inversas entre essas categorias. Uma apre-
sentação detahada sobre a construção dos funtores de Auslander Reiten pode ser
encontrada em j13] . No final desse capítulo voltaremos a falar da teoria de Auslan-
der Reiten e então teremos mais detahes sobre as características do funtores 1-" e
7

1.3 Classes de módulos

Definição 1.3.1 C/ma classe de módulos C é resoZuente se

i) C contém todos os módulos pn)gelados
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ii) C á Jecàada para comandos dãretos e eztensães, e

iii) Se 0 -----+X------y-----+Z------+0 é uma seqüêncáa ezafa com y e Z eC
então X C C

.4 condição iÜ) P.
morbsmos.

O item ããi,) é

e ser interpretada dizendo que C é fechada para nlícteos de epiê e C C

equivalente a se existe um seqüência exataiva S a

de módulos C é comesoiuente se

o-x-/-y-o

o-x-P-y-o
com P um projetivo e y C C, então X € C.

Definição 1.3.2 Para uma classe C Ç Moda, de#7zimos CJ.- = KerExti(C,-)
X:C = KerExt:(-, C), CX - Í'l KerExt'(C, -), e IC = ÍIKerExt'(-, C)

i2:t i2:i

Um fato importante sobre classes de módulos é que se C for uma classe qualquer
em Moda, a classe aC de Moda satisfaz as condições i), ii) e iii) da definição acima
e será, portanto, resolvente. Outro fato bastante importante é que toda classe
resolvente de mod.R está contida em FP.(.R), portanto temos que XC n moda Ç;
FP.(R) (Veja ]8] Lema l.l).

Definição 1.3.3 Z)tzaZmenÉe uma cZmse

i) C contém todos os módu/os i7Üefíuos;

ii) C é /ecÀada para comandos dimtos e extensões;

ni) Se 0 ----X sequência ezafa coma e yCC,
então Z € C.

A condição iii) pode ser interpretada dizendo que C é fechada para conúcleos de
monomor6smos.

Dualmente temos que iii) é equivalente a: se existe um seqüência excita
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com .r um injetivo, e X c C, então y C C.
Por dualidade CI é corresolvente para qualquer classe C

Sejam .A/ um -R-módulo e i € N, denotaremos por Qi à classe de todos os {-ésimos
módulos syzygies ocorrendo em alguma resolução projetiva de À/ e Qo = {À/}. De
forma análoga denotaremos a classe de todos os i-ésimos módulos cosyzygies que
ocorrem em alguma corresolução injetiva de M por Q'i(M). Veja maiores detalhes
sobre as classes Qis em j131.

Quando M c FP«(R) ou se -R íor um anel coerente e M C FPt(R), vamos
considerar somente resoluções, onde os módulos sygygies pertencem a FP.(-R) e
FPI(R) respectivamente.

Seja C Ç Moda uma subclasse de módulos. Para um número inteiro á definimos
o'(c) U o'(w).

Diremos que uma classe C é s-fechada se Qi(C) Ç C. Analogamente C é dita c.
fechada se Q'i(C) Ç C. É conseqüência imediata da definição que se C é s-fechada,
então todas a8 classes Q'(C) serão s-fechadas e que se C é c-fechada, então todas as
classes Q'i(C) serão c-fechadas.

MçC€

1.4 Teoria de cotorção e aproximações
Introduziremos a seguir o conceito de pré-envolventes e pré-coberturas, também

usaremos a noção de classes pré"envolventes e classes de recobrimento(precover
class em inglês). Esses conceitos foram introduzidos independentemente por Enochs,
para a categoria Moda sobre um anel -R em 1231 e por Auslander e Smaló em
j14] e j151 para a categoria moda para uma álgebra de Artin A. Essas noções
foram diretamente motivadas pelo conceito de envolvente injetiva e de modo geral,
envolventes injetivas, cobertura projetivas, envolventes injetivas puras, coberturas
planas e coberturas livres podem ser interpretadas como casos especíâcos de pré-
envolventes e pré-coberturas.

Definição 1.4.1 Seca C uma classe de módulos

] Uma C-pré-envolvente pam um R-módulo X, é um par (M, .f) com M C C
e / : X -----} .A/, laZ que qua/quer mor$smo h : X ---.} y com y € C /aforn-
se alra2'és de M. .EquiuaZentemente, o mor$smo de g pos Hom(X, M)
Hom(X, y) é soba'©eÉáuo.
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Se acém disso / /or um monomor$smo e poker(/) CI C, então dizemos que

(M, /) é um. pré-en-quente especiaZ.

[/ma cZwse C é uma classe pré-enuoZuente se todo B-módulo possui uma
C-pré-enuoZuente especial.

2. C/ma C-pré-cobertura para m .R-módulo X é um par (]\4,g) com M C C e
g : ]l/ ---+ X, faZ que todo morPsmo h : y ----} X com y c C /afora-se através

de À/. .Bquit,aZentemente Hom(M, X) -:b Hom(y. X) é sobmjeZáuo.

Se além düso g .»r um ep{«.or®mo e Ker(/) C Ci, então dá"mos que (M, g)
á uma pré-cobe7'tu7'a esl)eciaZ.

[/ma classe C é uma classe de recobt'ámento se iodo R-módulo possui uma

C-pré-cobertura especial.

No contexto de álgebras de Artin as terminologias usuais (introduzidas por Aus-
lander e Smaló) para os conceitos de pré-envolventes e pré"coberturas são apro-
ximações à esquerda e aproximações à direita respectivamente.

Um par de classes de módulos C = (.4, 6) é um par de cotorção se .4 =X:B e
B = .4l- . Um par de cotorção e dito cogerado por uma classe (ou por um conjunto)
.S se B = .S-ti

Dizemos que um par de cotorção C = (A, B) é completo se: B é uma classe
pré- envolvente e .4 é de recobrimento. Esse conceito estabelece uma ligação entre a
teoria de cotorção e a teoria de aproximações. A ligação entre essas teorias é um fato
relativamente recente e tem origem em Salce l3VI e pode ser vista como uma subs-
tituta à não existência de dualidades na categoria Moda, permitindo a dualização
de resultados que na categoria de módulos finitamente gerados era conseqüência do
funtor de dualidade Z).

Definição 1.4.2 C/ma clmse B em Moda é de tipo finito se eãste uma classe
de módulos .S Ç FP«(.R) taZ que 23 = SX-, isto é, 23 é comera a por uma czar"
SÇ FP.(R).
Se .S for uma classe s-fechada então .Sli - SI e como .Si é corresolvente fechada
para produtos diretos e contém todos os injetivos, l: (.SI) =1 (.Si). Portanto o par
(X(Sz), .Sa) é um par de cotorção cogerado por .S.
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Proposição 1.4.3 (l2SI teorema 10) Seja (Á, 6) um par de cotorção cogerado

por um conjunto de módulos, então B é uma clmse pré-enuoZue7zfe e .,4 é uma cZmse

de «bãm'nfo. .Em ."*«. p.Z««.. (.4, B) é como/eí..

Ainda é um problema em aberto, quando o dual da Proposição 1.4.3 é válido
para qualquer conjunto de módulos. Entretanto, a existência de algumas classes
de recobrimento é garantida por ]2]. As informações de ]2] foram sintetizadas por
Angeleri-Hügel e Coelho em l61 e conseguiu-se uma forma dual de 1.4.3 para a
classe aÀ/ quando .A/ for um módulo cotilting. Esse resultado é apresentado pela
Proposição 1.4.4 abaixo.

Proposição 1.4.4 Se M c Moda é um módulo cofíZfíng, então todo R-módulo
possui uma -LM-pré-cobertura.

Como estamos interessados em módulos tiltings e cotiltings as proposições 1.4.3
e 1.4.4 serão suficientes para nosso proposito.

1.5 Limites diretos e Extensões
Os resultados que apresentaremos abaixo utilizam-se da noção de limite dáreto e

caracterizam o comportamento desse módulos com relação aos funtores de extensão

Vamos ver primeiramente a definição de um sistema direto.
Um conjunto -r é dito quase ordenado se .r é dotado de uma relação binária

< que seja reâexiva e transitava. Denotaremos um conjunto quase ordenado / por

Um conjunto qume ordenado (.r, <) é dirigido se para cada i,.j € .r, existir um
k € / tal que i < k e j <k.

Seja (/, <) um conjunto quase ordenado. Podemos construir uma categoria .4,
na qual os objetos são os elementos de .r. E se z e 3/ são objetos em .4, deÊni-
mos Hom(z,y) = {í;}, o conjunto uútário contendo o elemento {; se z « y, e

Hom(=,Z/) = é caso contrário. A composição em .4 é dada por iyi; = á!, sempre
que z < 3/ < z.

Ext'

(/ <)

Definição 1.5.1 Sda«a (/, <) um cona,'nto quase o«denodo, C uma categoóa e .4 a
categoha deÉn da acama. C/m sistema direto em C com {hdÍces em / é um /untar
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F' : Á --, C, q« p.« c.d. .@et. « € À a«oci. F(.) = .F=, . q«Z é «m o@et. .m

C, ' p«« c«da moram. {; € .4, F(i;) = p; : F= --. FP é «m m.rAm. .m #."e
satáõ/azendo=

raJ p: : F= --, F= é a identidade pam todo z € ,4.

(b) Se = < y < z, o seguinte diagrama comuta

Definição 1.5.2 Seca -F = {FI.,p } um sistema dãreto em uma categoha C. O
limite dãreto deste sistema, denotado por lim.IÜ, é um oó$eto em C e uma jamáZáa de

morPsmos ai : .F: --.} lim-lq tais que;

ra) ai = ajp} sempre gue { ::$ .j.
jb) Para cada ob5eto X e toda família de mor$smos fi = Fi --. X, tal que ji = fip'j
sempre que i« .j, ezáste um tíníco mor$smo P : limES --p X de modo que o diagrama
abafo comuta.

€

É

€

i9a . . -'c - - , x

A noção de limite inverso é dual.
No nosso caso trataremos com limites diretos e inversos sobre categorias de

módulos, ou seja C = Mod-R para algum anel R, nesse caso simbolizaremos o módulo
.i3 por Xi. Vale lembrar que o limite direto de um sistema de módulos sempre existe.
Veja por exemplo, 1361.

Usaremos a noção de limite direto em associação com os funtores de extensão
Ext(-, -). O seguinte lema é uma generalização do caso Noetheriano e é um dos
principais resultados que associa limites diremos e homologias (]24] Lema l0.2.4).
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Lema 1.5.3 Soam -R um anel, M &m módulo em FP«(R) e lilpAi; um Zãmãte dáreto
de R-módulos. Então ''

EÜ%(M, ligNi) = iigE*tk(W, N.) pa« tMo .j >0
Íe/ {e/

Prova: Como M c FP. existe uma resolução projetiva

-& -a -lw-o
constituída de módulos finitamente gerados, então é possível obter uma resolução

-a -ã -À/-o

com .rq .R-módulos livres finitamente gerados
Considere o complexo
o --- nom(M, nnN)€l ---.- Hom(Eo, ljgNi) --- Hom(Fí , ljgNi) -....:u ' ' ''i0

onde cada FA = ll R. Então
z-l

nom(Fk, iê7N.) a Hom(t.:R, iêlNi) B .. ;aN =

ll;ê7Hom(R, AG) = ;êÍHom(nR' 'nG) a iê7Hom(FA, AG) para todo .j > 0.

Como limite direto comuta com homologia temos que

Exj(M, l@.7%) = l@Extj(M, Ni)
;a '' a

Se R for um anel coerente à esquerda, todo módulo finitamente apresentado está
em FP«(R). Lembrando que um anel R é carente à esquerda se todo submódulo à
esquerda de um R módulo finitamente apresentado é finitamente apresentado. Em
particular Algebras de Artin são anéis coerentes. Por isso, não há restrição em
trabalhar com a subcategoria FP«(R) para essas álgebras.

Corolário 1.5.4 Soam -R um anel coerente, .A/ tzm nada/o em FPi(R) e l+nJV. um
Zãmile dãreto de .R-módulos. .Balão '''
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Ext%(M, lida.) çx l@Ext%(M, Ni) para todo .j > 0
E €

Corolário 1.5.5 Se C Ç FP«(R), então CI é ./bcÀada pam limites dãretos

Definição 1.5.6 S@a p am ordÍnaZ. C/m s stema {(À/a, /aP)lcV $ P)} é um sistema

dáreto contínuo se, M.. = lj111À/ó para todo ordinaZ limite a $ p.
Ó<

O seguinte lema desempenhará um papel importantíssimo no desenvolvimento
do texto e para completude apresentaremos sua demonstração

Lema 1.5.7 (l2õl Teorema 17) Seja (.4.la $ p) ama /amz2áa de módulos, e sda

(/ÁPICE $ P $ p) uma seqüêncáa cle monomor$smo faás que {(..4«, /ap)la É P $ P}
forma um sistema direto contínuo.

Sda a cModB taZ gue

EXt'(.A.+l//a«+l(.4.), a) par« toda '- + l $ P. .Então Ext:(.A,, C)

Prova: A demonstração será feita por indução transfinita. Provaremos que para
um ordinal # $ p, Ext'(Ap, a) = 0.

Como por hipótese Exti(.Ao, a) = 0 basta veri6car os pensos indutivos.
1) Se P é sucessor de algum ordinal ', isto é, # = 7+l. Supomos (lue Exti(..4v, a) :

0 e consideremos a seqüência excita

o -- ..b -5e'' .4p -- 7áh -- o (1.1)

Da seqüência longa do cohomologia temos que Exti(.4p, O') = 0
2) Se # é um ordina] limite. À/lostraremos novamente por uma indução transíhita

que a seqüência 1.2 cinde.

0 ---, ..4 --s- .V ---!- .AP (1.2)

Para verificar que 1.2 cinde definiremos por indução transfinita uma seqüência
contínua crescente de homomorfismos p. : .4. ---...> .V tais que n'op. = /aP. Suponha
que p. esteja definido para a < r. Se 1- é um ordinal limite então p, = lim.<, p.. Se
r = '+ 1 < P então por hipótese de indução existe a : .4, ---+ .N tal que noa = ./1.#
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0 > (17 > a' :(/IP(.A.,)) -

t

a'

(1.3)

!«,
:(.ÊP(.A,)) ----; ..4, ------ o

P.r

o ::ó ::'«'
/Tp

o a ' /v

'Ç.

T

Temos também que pl é uma cisão da primeira seqüência no Diagrama 1.3 e
os moríismos do tipo ivP são inclusões de n':(/vP(..4v)) em .V. Então /''ni.PP. =
.f':nálpp.y = í(Zv o que implica que r{,vpp. = /IP. Além disso, a/l, : ..4,r ----} .N é tal

que vrji,vpp'r -- a/vl = /IP ./l.P/l,. ' /ip -- /7p = 0. Logo existe 0 : ..4v ---.> (7 tal
que {0 = á,Ypp,v -- o-/l,-. Aplicando Hom(-, (7) na seqüência

o--.b--..Ç-- ''4' --o
obtemos

a) !:b=! Hom(ÁI, a) ---' Ext:( 'Ç , O') -0

Portanto (/v-)' é sobrejetora e como conseqüência, 0 se estende por /7, a 0' , ou seja

Definiremos p, pela seguinte expressão:
'7'r

p, - a + &0'

Observe que «i,P(p./l,) = /.-P/.,. = /ip, «-{,pp,(.L) ç /..p(.&.) e «{,PP,/l,(.A.,) ç
/ap(.A,) e q«

p'-fv-= Qa-FL0')fa., af.w-FL0 -FVlppl af-P\

ou seja os quadros superiores do diagrama
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0 :(/IP(.4:ji:--;.& ---.0
''yt

0 --- ã ------'r-:(. Á, :o

/,-P

4P ; oo ;a 'Ç' ' ' ' .

comutar. Se definirmos PP = 11e, então rpp e ád4p fazem comutar o diagrama de
limite direto formado pelas linhas pontilhadas abaixo, então a-pP = íd4õ, e disso
segue que Ext:(.Ap, a) = 0

J'd..4p

'4p' ;:B . " . ':';'3' (1.4)

lt'taipa

IT6P'r

Ktl'$P'r

O próximo lema é bem conhecido em álgebra homológica e utiliza-se do argu-
mento dimension shifting (veja 1361), entretanto apresentaremos aqui sua demos-
tração por se tratar de um resultado essencial no desenvolvimento do texto.

Lema 1.5.8 (Lema de Dímension Shifting)

1) Soam .4 e y dois R-módulos. Se

o .a. -.A- .e: --&- .e, -:b-

é ama seqzlêncía ezata com .Bi C yl para 0 $ { < n, então

Ext'(y, .B.) a Ext:+"(y, Á)

para cada { > 0. Em radicular, se pdy $1 n, então B. C yi
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2) Soam .4 e y dois R-módulos. Se

o .a..: z:=-. . . --:b.- .a: --!L... .a. --e-- ..4 ---- o

é uma seqiiêncía ezafa com .Bi CI y para 0 $ í < n, então

Ext'(.B., y) 3 Ext'+"(.A, }''')

para cada { > 0. -Em radica/ar, se idy $ n, então .B. cZ y

Prova: Faremos somente a prova de 1) sendo que 2) é dual.
Considere a seqüência 0 ------ ,4 ----+ .Bo -----+ -Kt ----+ 0 , onde Ki

Aplicando o funtor Hom(y, -) temos a seqüência exala

(X .A) ----''' Ext:(X -Bo) ---''' Ext:(y. Ã.'i) -----', Ext'+t(y, ..4) ------- 0

Como Ext'(X .Bo) = Ext'+:(y, -Bo) então Ext'(X .Ki) çg Ext'+:(y, ..4)
por indução temos para }G - Im(/.j), a seqüência

Seguindo

0 --- -K) ---- Bj

Aplicando novamente o funtor Hom(y, -) temos pela seqüência excita longa de homo-
logia. que Ext'(y, .IÇ+i) B Ext'+'(y, .]Ç). Observe que .K, = .B«, logo Ext'(y, .B.) çg
Ext;+"(y, ..4).

Finalmente, se pdy $ n, então Ext:+'(y, .A) = 0 e temos que .B. C yx

O próximo corolário é decorrência do Lema 1.5.7 e do Lema de Dimension
Shifting 1.5.8 acima, entretanto é uma pequena contribuição desse trabalho e é de
essencial importância para o desenvolvimento do texto, pois estende o Lema 1.5.7
para todos os funtores Exti

Corolário 1.5.9 Sda (.A-la $ p) &ma seqüéncia de módulos, e seja (.f.Pla 5; /3 $
p) uma seqüêncáa de monomarAmo la s que {(.A., /ap)la $ P $1 p} é um sistema
d feto contíguo.

Sda O' cNlodR tal que laJ que Ext'(.A.+i/.f.+i (.4.), (7) = 0 para todo a+l $ P.
Então Ext:(.4., a)
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Prova: Consideremos a seqüência excita obtida de uma corresolução injetiva de C'

0 '. ---*Qi-t-

enção pelo Lema de Dimension Shifting

0 (.A.+t//a..+t(.h), C) 3 Ext:(.A.+l//a.+l(.A.), Qi-l).

Pelo Lema 1.5.7, Exti(.Ap, Qi-i) = 0. Usando novamente o Lema de Dimension
Shifting temos Ext'(.Ap, a) = 0.

Lema 1.5.10 Seja {Xi,@li./ um sistema dáreto de módulos, onde (/,$) é um
conjunto dãHgido parcialmente ordenado e toda cadeia em l é in$nita. Suponha que

pam cada cadeia C C .r, Casta apenas um ntímero .PnÍto de {hdáces C C éaãs que

Xi # 0. .Então ljgl(Xi) a 0 . .Em radicular se .r = N, / é totalmente ordenado

e possua uma Única carte a C = N. Segue que se Xi = 0 para todo i 2: no,então
limXi=0.

É

i€

Proa: Vamos mostrar diretamente que liD(Xi)

direto, se { $ k $ .j, então o diagrama
i€

0. Pela de6nição de sistema

comuta. Como toda cadeia C em .r deve ser infinita, existe um índice .jo € C tai que
Xj = 0 para todo J 2 .jo.

O limite de um sistema direto de módulos é um .R-módulo, denotado por ljg(Xi),
e um conjunto de homomorfismos ai : Xi --, l!!1ll(Xi) comutando o diagrama

F

i€

x.

Xk

satisfazendo a propriedade universal:
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Para qualquer X e homomorfismos /3i : Xi --> X comutando o diagrama

existe um único a : ljD(Xj) --, X tal que o diagrama abaixo comuta.
€

i@(X) - X (1.5)

Dado X como acima, como toda cadeia C Ç / é infinita e só possui um número
finito de índices ã com Xi # 0, então /3i é nulo, pois Pi íatora.se através de algum
Xj a 0 para algum J > { em C. Segue que /% :; 0 para qualquer ie .r.

Se considerarmos X = 11gi(Xi) no diagrama (1.5), temos que cada aí fatora.se

através de algum é} com Xj = 0, então aí = 0 para todo ie .r. Logo o morfismo
C

nulo

a (Xi) H lj0(X.)

faz o diagrama (1.5) comutar. Como o mor6smo identidade

€ €

id : l@(x.) --» bw(x:)e/{ej

também faz o diagrama (1.5) comutar, segue pela propriedade universal que 0 -
a = id. Mas id = 0 se e somente 6e ljg(Xi) = 0.

{€

1.6 'lFeoria de Auslander Reiten
Apresentaremos agora um resumo da teoria de Auslander Reiten que utilizaremos

no decorrer do trabalho, ressaltamos porém, que para uma melhor compreensão do
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assunto, que uma bibliografia mais especializada seja consultada, sugerimos j131 ou
l41 para uma introdução mais detalhada dessa teoria.

Vimos no início do capítu]o que ]K-álgebras (básicas e de dimensão finita) podem
ser representadas por quivers, ou de outra forma como sendo isomorfm a quociente
de ]K-álgebras de caminhos. Veremos agora como podemos representar a categoria
ind.A para uma ]K-álgebra .A.

Apresentaremos abaixo um rápida noção da teoria e Auslander Reiten para um
IK-álgebra, entretanto, lembramos que essa teoria é válida para álgebras de Artin.
h/]as, como a uti]izaremos somente no contexto de ]K-álgebras, não apresentaremos
no contexto de álgebras de Artin, pois para K-álgebra8 a descrição dos morfismos
irredutíveis é facilitada e simpliâca a descrição do quiver de Auslander Reiten. No
caso das álgebras de Artin é necessáüo trabalharmos com quivers valuados (Veja

Seja .4 umalK-álgebra e mod.A a categoria dos módulos finitamente gerados
sobre .4. Uma seção (retração) em moda é um morfismo que admite um inverso
à esquerda (direita) em mod.4.

leal)

Definição 1.6.1 Sega .4 uma K-áZgebra

(i) {l/m mor$smo / : .L ----, .A/ é dito ser minimal à esqueT'da se para todo

h C Hom(À/, ]W) taZ que h/ = / é um automor®mo.

(ií) C/m m071/esmo g : À/ ----+ .V é dito ser minimal à d reata se para todo k C

Hom(M, À/) ta/ que gk = g é wm automar$smo.

(iii) [/m mor$smo / : .L ----.., .A/ é chamado de quase cãndádo à esquerda se

a) ./: não é tina senão.

b) Pa« todo u : Z ----» }'' que não sega uma senão, ezáste u' : M ---., U taZ

(iv) ZI/m mor$smo g : M ---, .N é chamado de quase cingido à dãrváta se

a) .f nâo é «m' «É"'ç''.

b) Para todo u : }' --, .V que não eya uma retração, e«isto t,' : t'' ---., M taZ

que g'u
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(v) Hm «aarPsmo / : L ----, M é chamado de mãnámaZ quase cindádo à es

querxZa se jor ambos; minimal e quase cindádo à esquerda.

(vi) t/m m07yismo g : À/ ---..-, .V é chamado de minimal quase cindÍdo à ddm ta

se jor ambos: mínima! e quase cindido à direita.

Definição 1.6.2 t/m m07yísmo / : X ---, y em mod.A é {m'edutíueZ se

a) / nã. é «.«. «çã. «e«. «t«çã.

b) Se .f f\ja então f\ é umü retenção ou j2 é umo, seção

Sejam .4 umalK-álgebra e X, y .4-módulos linitamente gerados. Definimos
rad(X, y), o radical de Hom(X, y) por rad(X, y) = {/ C Hom(X, y)/ h./'g não é
um isomorâsmo para quaisquer g : M --+ X e h : y --.} M com M C ind.A}.

Para quaisquer X e y em mod.,4 e n € N, definimos a n-ésima potência do
radical indutivamente por rad(X,y)' = {/ C Hom(X,y) tais que existem .A/ €
mod.A e mo-6smos g € rad(X,À/) e h C rad"':(.A/,}') com / = hg} e fin,J«ente
r«I"(X, y) - ÍI r«d"(X, y).

n€N

Proposição 1.6.3 Sejam X e y módtiZos imedutíueís em mod..4.

/ : X ----l y é ímedufz'ueZ se e somente se/ € ----;vT=:'-==
rm'(X, }'')

Um marasmo

Definição 1.6.4 t/m seqüêncáa ezata ceda em mod.4

o ---- .c --L M ---!-, .v ---,o

é chamada de seqeiência quase cândida ou sequência de ÁusZander .Reiten

a] j é um m,orSsmo minimal quase cingido à esquerda.

b) g é um mor$smo minimal quase cândida â dãreála
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As seqüências quase cândidas estão relacionadas aos funtores de translação de Aus-
lander Reiten r = Z)Tr e l-' = TTD. Essa relação se dá seguinte forma. Se

Q - L --l- M --!- N - Q

for uma seqüência quase cindida, então .L e .V são indecomponíveis e .Z; 3 l-.N e
.V a 7-'L. Veja j131 ou l41 para maiores detalhes.

As tranislações de Auslander Reiten I" : !!!ed4 --} iiiõã.4 e r' : iãÕã,4 --> mod.4
são equivalências quase inversas entre essas categorias. Pode se concluir a partir
disso que todo módulo não projetivo M tem um transladado r.A/ e todo módulo não
injetivo .M tem um transladM0 7''N.

Essas propriedades permitem construir um quiver I' para representar a categoria
ind.A dos módulos indecomponíveis de mod.4. Esse quiver é conhecido como quiver
da Auslander Reiten e é definido da seguinte forma: Os vértice de I' correspon-
dem bijetivamente às classe de isomorfismos IÀ/l dos módulo indecomponíveis M de
mod.4. As flechas entre l.a/l e l.VI estão em correspondência bijetiva com os vetores

uma base do K-espaço vetorial ll=ll#litCl;.. Uma componente conexo P do quiver
de Auslander Reiten I' é chamada de pós-projetiva se for acíclica e todo vértice
IÀ/l C P íor da forma lr"PI para algum projetivo indecomponível P e algum n C N.
Analogamente, uma componente conexo ][ do quiver de Auslander Reiten é chamada
de pré-injetiva se for acíclica e todo vértice IWI C l for da forma la-'"/l para algum
projetivo indecomponível / e algum n C N.

Para ânalizar esse capítulo seguem abaixo alguns resultados que serão utilizados
nos capítulos seguintes. As demonstrações podem ser encontradas em j131 ou jl] .

Lema 1.6.5 Secam ,4 uma K-.4Zgebra e .A/ um .4-módulo, então

i) pdÀ/ $ 1 se e somente se Hom(Z).4, 7-.A/) 0

ii) idM $ 1 se e somente se Hom(r'M, ..4) 0

Proposição 1.6.6 (Fórmula de Auslander Reiten) Soam .4 tina IK-áZgebra e
M, ]V dois .A-módulos, então eàste wm {somor$smo

Ext:(M, .V) B OJEIQD(r .V, iM) 3 Píiãã(a', ,'-M)

funtoüal em ambas as uadátleis
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Corolário 1.6.7 .Vas ààpáteses do teomma acima ua/em as seguintes aázvzlações

i) Se pdM $ 1e .V é um módu/o aróifráóo, então eüste am ísomor$smo

Ext:(M, .N) 3 Z)Hom(N, 7-M).

ii) Se id.N $ 1 e .A/ é módulo aró trama, então Ext'(M, .N) 3 Z)Hom(7- N, M).



Capítulo 2

Teoria Tilting InH.nitamente
Gerada

Este capítulo foi desenvolvido para recordar a teoria tilting para módulos infini-
tamente gerados e apresentar novos resultados que generalizam antigos resultados
que, até então, só estavam provados para módulos fintamente gerados.

A teoria tilting iiúnitamente gerada é uma generalização natural da teoria tilting
clássica [171 e ]29], e da teoria ti]ting de dimensão projetiva finita ]321, para o
contexto da categoria Moda. A teoria tilting infinitamente gerada foi introduzida
inicialmente por Colpi e 'lYilifaj em 1221 para dimensão projetiva menor ou igual a l,
estendendo a noção clássica para Moda e estendida, posteriormente, por Angeleri-
Hügel e Coelho para dimensão projetiva finita ]6].

A maioria dos conceitos que generalizamos aqui puderam ser obtidos sem gran-
des problemas a partir dos seus análogos ou duais finitamente gerados, mas para
isso contamos com uma ajuda bastante importante, o teorema de existência de pré-
envolvente, que garante que qualquer classe do tipo .A/i é pré-envolvente(veja a
proposição 1.4.3). Esse resultado foi demonstrado por Eklof e 'lYlifaj em l25j Te-
orema 10 e vem permitindo um avanço signi6cativo na teoria tilting infinitamente
gerada. Outro fator decisivo foi o teorema de existência de pré-coberturas para qual-
quer classe do tipo XC com a um módulo cotilting 1.4.4, resultado esse que é uma
decorrência de l21 2.1,2.2,2.3 e 2.5 e foi demonstrado por Angeleri-Hügel e Coelho
em l61 Proposição 3.3. Vale lembrar que ainda é um problema em aberto quando
uma classe do tipo xã4 é uma classe de recobrimento para um módulo M qualquer.
Outro ponto importante desse capítulo é a existência de complemento de módulos
tilting parciais de tipo anito e a obtenção de alguns módulos tiltings maximais.
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Ao longo do capítulo R denotará um anel com unidade e quando nada for men.
cionado os módulos serão módulos em Moda.

2.1 Definições e resultados iniciais
Nessa seção apresentaremos a definição de módulos tiltings e cotilting e descre-

veremos algumas propriedades sobre essas clmse de módulos.

Dizemos que um .R-módulo À4 é sincero se todos os B-módulos simples aparecem
como fator de composição de .A/ e .A/ é dito ser fiel se ann.A/ = 0, em particular
se existe um monomoríismo/ : .4 ---+ M(1) para algum conjunto .r, então JW é fiel.
Algumas das proposições e lemas serão apresentados com demonstrações devido a
sua grande importância no texto ou porque essas demonstrações possuem idéias e
argumentos muito utilizados do desenvolvimento do texto.

Definição 2.1.1 Seja n < oo. ZI/}n módulo T é n-tiZting se satí:afaz.

Ti) pdT $ n;

T,) Extl(7',TGO) cada i2 1 e para todo co@unto de údices /;

T3) .HcÍste r > 0 e uma sequência ezata /ofega

0 ---, R --&,.. Zo -:Q--. . . -:e-- Z.
com 7: € AddT para cada 0 $ i $ r;

O mód"Z' 7' é cA.«..d. de tiZtáng pamiaZ se «fisga. «mente « áe«.. T:) . T,).
Z){zemos gue tina classe de módulos 7" é n-tilting se eãste um módulo n-tíltíng T

Lal qne 'l' -- Tt e que T é de tipo omito se TL é uma classe de tipo anito.

Observe que todo módulo tilting é fiel e sincero por T3

Como todo par.de cotorção cogerado por um conjunto é completo, então o par
de cotorção C = (17", 7") é completo pela Proposição 1.4.3, visto que C é gerada
pelo conjunto de syzygies de uma resolução projetiva de T

Definição 2.1.2 Seja n < oo. C/m módulo 7' é n-cot Zting se satlís/az;
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Ct) idT $ n;

C2) Extb(T',T) = 0 parca todo i? l e para todo conjunto de üdíces .r;

C3) .Ezíste r > 0 e uma sequência ezafa Zanga

o ..-- -:L c?

com 7: C ProdT para cada 0 $ ã $ r e (2 um cogerador i7zjetáuo de Moda;

Dizemos que uma clo.sse de módulos 'T é n-cotiltãng se existe um módulo n
cotilting T tal que 'T =J'- T.

Lema 2.1.3 (l61 Lema 2.2) Sega À/ € Moda.

a) .Denofe por .t' = À4X. Se pdM = n, então pam todo y cl ,Y pdy 5; n;

b) .Denota por .t' =x M. Se id.A/ = n, então para todo y c .Ya idy $ n;

Prova: a) Seja ..4 c Moda e considere uma seqüência excita longa

o -. -----Q.

com 4 módulos injetivos, portanto pertencentes a .T. Como pdM $ n, pelo Lema
1.5.8, C?. c .Y. Se y CI Z, então 4, Q. C yX. Segue novamente pelo Lema 1.5.8
que Ext'+"(y, Á) = 0 para todo { > 0. Portanto pdy $1 n. A prova de (b) é dual
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r)hç prvnpa'e-

1. Se T é um módulo tilting, então TI ÇGenT. Veja l61 Lema 2.3) a);

2. Se T é um módulo cotilting, então ZT ÇCogen7'.Veja l61 Lema 2.3) b);

Lema 2.1.4 (l61 Lema 2.4)) Sda .A/ um R-módtiZo.

(a) Suponha que M satisfaça a condição TZ) da de$nição de módulo tilting e denota

MI por .Y. Se .Y C GenM, então;

(i) Para cada X C Y, ea;êste uma seqiiência ezata cada,

o -K - À/' -x -o
com M' eAddÃ/ e K C .Y;

(ii) Todo mora/isco .A ---» X com ..4 €1.Ye X c .Y /atoru-se através de AddM
Em radicular Add.A/ = .#' í)X.t';

(b) S«p.nA. M satÍs$aça « c.ndíção 02) d«

i:/l/ por Z. Se .Y Ç Cogen.A/, então;

(í) r'ara cada X C .Y, eàste uma sequência ezata cada

o -x- ]w' - z-o ,

com .A/' eProdM e Z, C .Y;

(ii) Todo morÉsmo X --, C' com C; C .YI e X € .T /afora-se através de

ProdM. .Em radicular, temos que ProdÀ/ = .Y fl .Yi;

Prova: (a) (i) Seja X C .Y e considere uma AddM-pré-cobertura (À/',g) de X.

Como X C Gene, então g é um epimorfismo. Vejamos que K = Ker(g) C .Y.
De fato, observemos que Ext:(À/, K) = 0, pois Hom(M,g) é um epimor6smo e
Exti+:(M, M') = 0 por hipótese. Para { 2 1 considere a seqüência exata longa de
homologia

de$nição de módulo cotitting e decotee

----- Ext:(M, X) ---'- Ext:+:(M, K') ----- Exti+l'( J (M,M) ;
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sendo X C .Y, Ext'(]l/,X) = 0 e de T2) segue que Ext:+i(À/, M') = 0. Portanto
Ext:(M, K) = 0. Para todo i 2: 1.

(ii) Seja agora ./' : ,4 --, X com ..4 clZ e X C .Y e considere a seqüência excita
r'llrtn

o - K - À/' --!- x - o

com M' € AddM. Como Exti(.A, K) = 0, / fatora-se através de g como queríamos.
Para mostrar que AddÀ/ = .Y n .Yx, observe que .A C Z n ZX, então a aplicação
identidade de .4 fatora-se através de AddJW e, assim, .A C AddM. A outra inclusão
segue por T2). A prova de (b) é dual.

Classes tilting podem ser caracterizad

Teorema 2.1.5 (l61 4.2 e 4.3)

as pelo seguinte resultadoSP g

1) C/ma classe de módulos 7 é n-tãZteng se

a) ('7", '7) é ««. p« de «t«çã. completo;

b) 7" é /ecÀada para somas dáreÍas arb tráhas, e 7 é /ecÀada para contícleos de
monomoT$smos;

c) l7" Ç 7)«;

2) C;ma classe de mództZos .F é n-cot Zt ng

a) (.f, .F') é ««. p« de cot«çã. compZet.;

bà J: é fechada pata ,prodn;Los diremos, e 'parti núcleos de epimor$smos;

C) .FI Ç Zn;

Prova: Faremos a prova de 1) sendo que 2) é dual.
(::>) Suponha 7 uma classe n-tilting, então 7" = TI para algum B-módulo tilting

a) O par (17, 7) é uma par de cotorção cogerado por um conjunto. Segue pela
Proposição 1.4.3 que (17, 7") é completo

e .çom.ente .se0 e

se e somente se

T
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b) Seja 0-------X -----,}' -------0 com X e }' c I'', então Ext'(T,X) =
0 = Ext:(T, y). Da sequência exata longa de homologia

Ext'':(T,z)- (T,x) }'') t:(T,z) +:(r,x)
temos que Ext'(T, Z) = 0 para todo í > 0. Portanto 7" é fechada para conúcleos de
monomorfismos.

Considere agora uma família {Xi} cl Ç 7. Como cada Xi C 7", existe, para
cada ã C .r, uma seqüência excita

0 - ----- X} ----, 0 (2.1)

com -lí! € 7" e 71 C AddT, por 2.1.4. Então podemos construir uma seqüência
exala

...llx....
Íe/ {e/ {e/

como coproduto das seqüências em (2.1). Sendo que cada KJ C 'r, repetindo o
argumento anterior podemos construir outra seqüência exala

. ...ll©
áe/ {e/ {e/

Seguindo por indução, conseguimos construir uma sequência excita longa

0
íe/ {e/ áe/ {e/

0

com TT7. € AddT para cada l $ m $ n. Segue pelo Lema 1.5.8 que
á€/

E*:tí"(T, ll/Ç') = E'aj(r, llX.).
ie/ íe/

À'las, pdT $ n, portanto Extj+'(T, ll.IÇ') = 0 e então Extj(7', ll.X.) = 0. Final-
{e/ áe/

mente, c) segue pelo Lema 2.1.3

Teorema 2.1.6 Sejam -R wm anel e n um ntímera inteiro positivo.

.4s classes n-ÉãZtings de tipo .anito de b/lodo cor'mspondem bÜetãuamente âs s&b-

c/esses resoZuentes de P«nFP.(R). Essa associação é dada rezas aplicações inversas

a : 'r --,"l'" n FP.(R) e # : C --» C'
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Prova: Para qualquer clmse n-tilting temos a7 Ç P., pelo Lema 2.1.3. Dessa
forma a(7) é uma subclasse resolvente de P-nFPm(R). Portanto a está bem de-
finida. Suponha agora que C Ç PnmnFP.(R) uma subclasse, então CI é fechada
para coprodutos pelo Corolário 1.5.5 e (x(CI), CI) é um par de cotorção completo.
Além disso Ci é fechada para conúcleos de monomorfismos e l(CI) Ç Pn, então por
[6] Teorema 4.1, CI é uma classe n-tilting de tipo finito. Logo /3 está bem de6nida.

Seja agora 7 uma classe n-tilting de tipo finito e .S c F.f)m(R) tal que -SI = 7"
Então S C a(7). Por outro l«io, a(1'") =' 1'" C (17)l c a('r)J. = Pa(1'"), então
S C P. e Pa = {d. Reciprocamente se C é resolvente e C c P«nFPmR, temos que
a#((a)) = a(cl) =1 (cl)nFP« = C. Segue por l81 Teorema 1.3 (3) que a/3 = ád.

Como vimos anteriormente, um par de cotorção é um par de subcategorias (Á, B)
satisfazendo a condição .4 = Bli B -Xi.4. Nesse capítulo trabalharemos com pares
de categorias(.4, B) onde .4 = BX e B =a.4, aqui XI = Í")XI'

i€N

2.2 Teoria tilting e cotilting
Apresentaremos a seguir algumas generalizações para módulos infinitamente ge-

rados de resultados que se sabia serem válidos para módulos tiltings e cotiltings 6-
nitamente gerados e que não era conhecido se o comportamento na categoria Moda
era o mesmo que para a categoria dos módulos finitamente gerados sobre um anel

Seguindo algumas idéias já exploradas para classes tiltings inânitamente geradas
de dimensão projetiva menor ou igual a l e outras da teoria finitamente gerada
estabelecemos uma série de lemas que definem uma boa relação entre classes tiltings.

Em primeiro ]ugar, observe que um par do tipo (-L.Y, .Y), onde Z = ]WX, é um

par de torção cogerado pelo conjunto Q(JI/). Assumiremos que Q(À/) é formado
pelos syzygies de alguma resolução projetiva de À/, isso garante que Q(M) seja de
fato um conjunto. Não faz diferença qual resolução tomamos, pois duas resoluções
projetivas quaisquer de um mesmo módulo serão sempre homotópicas no sentido
homológico e, conseqüentemente, os funtores Ext"(À/, -) não dependerão da escolha
da resolução projetiva.

O resultado a seguir é uma generalização do caso finitamente gerado (veja j19]).
Provámos que para a 7'-corresolução do .R-módulo regulam R a menor subcategoria
em À/lod-R fechada para somandos, coprodutos e extensões contendo seus módulos
é AddT. Esse resultado é, de certa forma, uma versão fraca para o caso infinito do
teorema de caracterização de módulos tiltings em termos do número de somandos
indecomponíveis.

R
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Lema 2.2.1 Sega T um R-módulo r-tãZli7zg, então eüsfe uma seqüêncía ezata

0 ..--&-.Th

com Z C AddT taZ que

(a) k $ r

(b) cada /, é a composição de poker(/.-i) com uma TZ-pré-enuoZtpente especial do
conácteo de ji.t.

(c) A(id(llL: Z) =AddT

Prova: a) Seja (.4, B) o par de cotorção cogerado por Q(T), então 6 é uma classe

fechada para conúcleos de monomorfismos, contém todos os B-módulos injetivos
e é fechada para somandos diretos e extensões. Pela Proposição 1.4.3, todo .R-
módulo admite uma B-pré"envolvente especial e, além disso, B = Ta e .4 =1 6.

Considere(Xo, jo) uma B-pré-envolvente especial do módulo regular R. Então /o
é um monomorfismo. Como Coker(/o) C Á, .4 é fechada para extensões e tanto
R (quanto Coker(/o) estão em .Á, então Xo c ,4 n B e como T é tilting, segue (lue

Xo € AddT.

Considerando Ko =Coker(/o) e (XI, /Í) uma B-pré-envolvente especial de Ko e

Ki =Coker(/i), então K: € .4, portanto Xi c .4 n 6 =AddT. Fazendo por indução

/. = .Écoker(/. i) e .IG =Coker(.Ê), e seguindo o argumento, teremos uma seqüência
exala

0 -----, R --:y- Xo --!L... . .. --!=d X,-i -K.,'-t

com .K,.i € '4-

Como Exti(7', .K, 1) 3 Exti+'(T, R) pelo Lema de Dimension Shifting 1.5.8 e
Ext'+'(7', .R) = 0, pob pd(7') = r, temos que Ext'(T,Ã:,-i) = 0. Portanto X, -

.l(,.i C B. Dessa forma Xí c .4n B = AddT para todos i em {0, 1, 2, . . . , r}. Assim
temos a seqüéncia exala procurada
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b) Obviamente pela definição das /.' s acima, cada .Ê é a composição de .( com o

epimorfismo poker(.Õ-i) para todo { c {1, 2, . . . , r -- 1} e /o é uma B-pré-envolvente

especiali do módulo R.

c) Vejamos agora que Add(llZ) =AddT também no caso não finitamente ge-
rado.

Considere .Y = TI ÇModR, então .t' é fechada para conúcleos de monomor-

fismos. Sendo T um módulo tilting .Y n-t .t' =AddT e portanto, fechada para

coprodutos. Também sabemos que ll7; ÇAddT. Então Add(ljZ) ÇAddT.
i=o i=u

Falta veriâcar que .Y Ox Z ÇAdd(llZ). Para isso seja X C .Y nlZ e considere
n rnaaliinan

r

;0t

r r

r

:0t

0 - . -Mo --X-

com Ã:, C (llZ)l e M{ cAdd(llT.), (lue existe pelo lema 2.1.4.
á-oi-o

Como X CI .Y, então pdX 5; r pelo Lema 2.1.3, logo Ext'+i(X, .K,)
Lema de Dimension Shifting 1.5.8,

r r

0. Pelo

Ext'(K:,-i , K:,) B Ext'+:(X, K',),

então Ext:(K. i, Ã.:,) = 0 Portanto a sequência

0

cinde. Então K, c Add(llT.) Ç (llZ)x. Também obtemos que Ko c (llZ)x,
i-oi-oÍ-o

pois (ll Z)l é fechado para conúcleos de monomorfismos. Assim Ext:(X, Ko) = 0

e portanto, X eAdd(ljZ)

r

0Z

r

0Z

icstamos usando aqui a palavra B-pré-envolvente especial para designar o monomorfismo da
B-pré-envolvente especial(Xo, jo).
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Seqüências como as do Lema 2.2.1 acima, serão denominadas de T-corresolução
Se nessa seqüência todos os 7} forem finitamente gerados, então chamaremos essa

resolução de T-corresolução finitamente gerada.

O resultado acima se restrito ao caso õnitamente gerado sobre uma álgebra de
Artin, teremos a noção de T-corresolução íinitamente gerada (veja j181 versão dual
do Lema 1). 0 próximo corolário nos garante essa aârmação.

Corolário 2.2.2 Se 7' é am módulo [àZtáng .#nítamente gerado sobre ama áZgebra

de 4din, então,com a notação acima, Z caddT e add7L:: add(llZ).

Prova: Por j12], 7'l n modo é uma subcategoria pré-envolvente de mod.R, por-
tanto todas as pré-envolventes usadas na demonstração acima podem ser tomadas
finitamente geradas, logo cada 7: é ânitamente gerado, portanto estão em addT.

lZ

Lembrado que a terminologia usada em j121 para subcategoria pré-envolvente é
subcategoria covariantemente finitas.

Corolário 2.2.3 Seja T um módulo táZtíng e consádem uma comesoZuçãa

o-a-l -n -. -z-o
Se 7'' Z, .ntão r'
Prova: Conseqüência imediata de 2.2.1.

O lema abaixo demonstra a versão dual para módulos cotiltings do Lema 2.2.1.

Veja em j191 Lemas 1.3 e 1.4 uma versão desse resultado para módulos cotiltings
injetivos puros.

Lema 2.2.4 Seja (7 tlm R-módulo n-cot Jfátzg. E7zfão eàste uma sequência ezata

0 ---- 0k -:b- . . . ---- 0: -:Q-- ao --8-- Q

onde Q é um cogerador {njetiuo, tal que
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a) k É n;

b) Cada /. é uma -iC-pré-cobedurn especial de sua imagem;

c) Prod(llO.)=Prod((.;);

Prova: Como O' é um B-módulo n-cotilting, então .Y =ZO é uma classe de reco-
brimentoa. Podemos então construir por indução uma seqüência excita

k

:0l

onde (Xo, jo) é uma -U-pré-cobertura especial de Q e (Xi,/.) é também uma U

pré cobertura especial de Im(.Ê) para todo á > 0. Considere a seqüência truncada

o --a--x. --8--,Q------o

com .Ki = Im(/.+i) = Ker(/.). Sendo cada (Xi, /.) uma -U-pré-cobertura especial,

.IG c .YI para cada á 2 0 e C? € .YI, temos que cada Xi € .Y n .YI. Como

,Y n .YI = Prod(C) por ]6], então cada Xi CProd(a). Pelo Lema de Dimension

Shifting 1.5.8, Extj(.Z(n, O) 3 Extj+k(Q, O). Ma8 Extj+h(C?, C) = 0, pois ida $ n.
Portanto K'. e .Kn-l pertencem a ProdC e por indução cada -Ki C Prod(7. Logo a
sequencia

o-K.-x.- --- x. --&,. x. -A- c? ----- o

satisfaz as condições a) e b).
Sabemos que .Y é fechada para núcleos de epimorfismos e z n 2'l é fechada para

produtos pela Proposição 2.1.5 item 2), então Prod(ll:.o xi) ç a' n za
Para a outra inclusão seja X € Y n .t'x e considere a seqüência

o -x -À6-
2Veja a Proposição 1.4.4 sobre a existência de pré-coberturas
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com Àã c Prod(llxi) Ç Prod(.; e .K. C .Y Como X € .Y n .Ya, idX $ n e,

pelo Lema de Dimension Shifting 1.5.8, Extj'm(.Kn,X) Çg EXtj(.Kn, .Kn-l). Então

Extj(Kn,Kn-l) = 0. Logo .K. e .Kn-l C Prod(llXi). Como Z é fechada para

núcleo de epimorfismo, por indução temos que -Ko € .Y, então Exti(Ko,X) = 0.
Portanto aseqüência exala

:02

0 -X - ]l - Ko -0

cinde e conseqüentemente X € ProdllXi. Logo .Y n.Yx Ç ProdllX.. Concluímosi-oÍ-o

assim que ProdlllXi = .Y n .Yx - ProdC o que prova c).
:0t

2.3 Propriedades das classes tiltings e cotiltings
Apresentaremos nessa seção uma série de lemas importantes que nos ajudarão

a relaciona as classes ortogonais de dois módulos tiltings(ou cotiltings) T e .V e
associam uma T-corresolução do R-módulo R com uma .V-corresolução de R(ou

T- e .V-resoluções de um cogerador injetivo Q no caso cotilting). Esses lemas nos
fornecerão critérios mais simples para se veriâcar a validade de algumas condições
sobre as classes ortogonais desses módulos. Mais à dente essas tais condições serão

utilizadas para definirmos as chamadas seqüências tiltings e seqüências cotiltings.

Lema 2.3.1 Sejam R zlm anel e T um B-módu/o tãZti7zg tais que 7" = TI sega tina

classe n-tilting de lado anito. Então 'T é fechada pam !irrites dàretos.

Prova: Como T é de tipo finito, então Ti = .S't para algum conjunto .S de módulos
em FP«(-R). Nesse caso, todos os funtores Ext:(S, -) comutam com limites diretos
para todo S C .S e para todo { C N. Portanto 7" é fechada para limites diremos.
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Lema 2.3.2 Sejam U e T dois módulos tiZtángs em Mod-R, tais qtze U C TI. Então

C/a Ç TX e pdT $pdU

Prova: Suponha X C t/l, então existe uma seqüência exata para a cobertura
projetiva de X.

o --8-, x: .:&-. . . -:b- x. -----, o

0

com Xi cAddU e .IC Ca (UI), onde .K. =Coker/.-i.
Como X c UI e K: cZ (Ux), então Ext'(.Ki,X) = 0 para todos i2 1

particular a seqüência

Em

0 ----+ X ---- .D -----, Ki ----' 0

cinde. Então existe .j : .E --l X tal que .j o [ = idX. Mas nesse caso, .j é um

epimor6smo e portanto existe um epimorfismo /o : Xo --} X. Logo X eGenU.

Concluímos então que PI ÇGenU. Como U-t ÇGenU segue do Lema 2.1.4 que
existe um seqüência excita

o-K-ü --l-x-o
com U' C AddU, K C gi e, mais que isso, U' é uma AddU-pré-cobertura. Assim
naseqüência exata

nom(U, ü') --!:- nom(U, X) --, Ext:(U, K) C/') ---"' Ext:(U, X) ,

Z* é sobrejetora e, portanto, Ext:(U,K) = 0. Como para á > 1 Exti(U,X) 3
Ext:(U, t/'). e Ext'(U, U') = 0, pois U é tilting, então Ext'(U, K) = 0. Logo .K C UX

Seguindo esse argumento teremos, por indução finita, uma sequência excita

------ C/. --a-- Uo --8-- X ------ 0 (2.2)
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Com [JI, cAddU

Seja .KI. o núcleo de /.. Se pd(T) = r, da seqüência excita 2.2 acima, temos

Ext'(T,X) a Ext'+'(T,.K,) = 0 e portanto, X c TX. Logo UX Ç TX e então

l(U-L) 21 (7'1). Dessa forma X Ci (TI) e isso implicará que X CX (UI) Portanto
p(i(X) $ pd(U). Em particular pd(T) 5; pd(U).

O resultado acima ainda permanece válido quando trabalhamos na categoria
de módulos íinitamente gerados sobre uma álgebra de Artin A e considerarmos as

classes 7'z e l(TI) restritas a moda. Isso porque a clmse 7'X restrita a moda ainda
é uma classe pré"envolvente. Para maiores detalhes veja j12l:

O seguinte lema é uma genera]ização para Moda de Lema 2.2 de j19].

Lema 2.3.3 Sejam U e 7' dois módulos cotãZtãngs em Moda, tais que U CX T
Então xU ÇtT e idT $idt/

Prova: Seja X Cx C/. Como P é um R-módulo cotilting it/ Ç Cogen(U). Portanto

Hom(X, C/) # 0. Pelo Lema 2.1.4, existe uma seqüência

o-x -t4 -1-0

com Uo € ProdP uma ProdU-pré-envolvente e Z, Cz U. Como Uo é uma ProdU
pré-envolvente de X, aplicando o funtor Hom(- U) temos a seqüência excita longa

de cohomologia

nom(Uo, U) --L- nom(X, P) U) :(Uo, U) -----' Ext:(X, U)

com Z é sobrdetora e Extj(Uo,U) = 0 para todo .j > 0. Logo Exti(L,U) = 0 e
para todo .j > 1 Extj(Z, U) BExtj''(X, U) = 0, pois X cl U. Portanto Z, CX U.
Repetindo o argumento para Xt = .L temos Ui nas mesmas condições acima, e

portanto um Z,2 Cx C/. Seguindo por indução finita teremos uma seqüência exata

0
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com [4 CProdU.
Como T é n-cotilting para algum n € N, obtemos da seqüência acima que

Extj(X, T) çgExtj+"(.L«, T) = 0. Portanto X cZT e então -U ÇXT.
Como -tt/ ÇXT, então (-U)a ç (üT)X. Segue pelo Lema 2.1.3 b) que idT $idU

Lema 2.3.4 Sejam U e T do s módtiZos tÍZtángs em Moda, tais que t/ C TX. ..as-
suma gHe pd(C/) = r para algum r C N.

Seja
0 --- R --L Zo -:L. Ti --&- .. - ----- Ta

uma T-conesolução do módulo regular R. Então s <. r e triste uma U-conesolução

0

o --e-., c/. --g!-. . - - ---., [/,

do módulo regular R, comutando diagrama

0

t.i.J..
;Ts ;0

----.- U. -Jb H,..... ;u, ;o

e com as seguintes prophedades

(i) (UO, õ) á uma Ul-pré-enuoZuente especial de R. Para lodo á > 1, (Ü,a) é uma

t/"-pré-envolvente especial de Coker(gi-l) e (UI , go) é uma C/X-pré-envolvente

esp«{aZ de Coker(ó). Pa« c.da { > 0, g{ = g.ocoker(g:-i) e go = go'cok"('y);

(ii) Ás aplicações uedácaís são pX-pré-enuoZtientes íngetoras o são nu/m;
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Prova: Seja

o -.l!-. 8. -.e-- Ü; --e-, Ü,

uma U-corresolução de .R, que sabemos existir pelo Lema 2.2.1, e seja Ko =Coker(À)
Existe um diagrama

0 ----, I'o ---''-0

I'o l3o

o -.e,&,

comutativo, pois t/x Ç Tx e(Zo, 'y) é uma TX-pré-envolvente especial de R. Assim,

como Uo € 7't, existe se : Zo ---} Uo tal que À = se o 'y. Passando ao conúcleo temos
3o : .Lo --. .f(o comutando o diagrama acima.

Seja Li =Coker(.A) e .ZG =Coker(gi), onde os homomor6smos .A e gi são os de6-

nidos pelas corresoluções acima. Então temos por indução cada á > 0 um diagrama

0 --- I'{.i --Z----Tí

lz.-- l,. lz.

o --.-.- ã.: -àt- Ü --- .Ü ----, o.

Como anteriormente o par (Ti, /.) é uma 7'l-pré"envolvente especial de Z;i-t e como
t4 € Tx, existe si : 7: --} Ut tal que Ài3i.t = si o %.

Como UI Ç T-t, então s $ r.
Concatenando os diagramas obtidos acima conseguimos montar o diagrama

o-a-z-Z-

0 -----'' Us

satisfazendo a condição (i) do enunciado do lema. Vamos ajusta-lo de modo a obter
um diagrama satisfazendo também as condições (ii) e (iii) do enunciado acima.
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Seja (#o, .jo) uma UX-pré-envolvente especial de Lo- Primeiro observemos que

Z,. cl(TL) cl(Ua). Como poker(jo) CI(Ua), que por sua vez é fechada para ex'
tensões, então 27o c Px n-KC/x) =Addt/. Logo conseguimos o diagrama comutativo

0 .Lo --

l (ao.Jo'.ok«('» l(3o,jo)

0 Üaf=--oRÚD.

O morfismo (3,.jo) é um monomor6smo, pois .jo o é. Pelo Lema dos Cinco (Five
Lema veja 1361 Lema 6.15) (se,jo ' poker('y)) é monomor6smo.

Provaremos agora que o par (Uo LI ro, (se, .joocoker('y))) é uma UX-pré"envolvente
especial de Zo.

De fato, seja Z : Zo --, ]W com M C t/l um morüsmo qualquer. Consideremos a

composição Z o'y : .R --} À/. Como À/ C U-L, então l o 7 se fatora por À Então existe

áÜo : Uo --} À/ tal que Zo,y= ãooÀ. Sendo À= soo'y temos que Zo'y=íão osoo'y
e portanto (Z -- iÕ.. o se) o "y - 0. Pela propriedade dos conúcleos, (Z -- {Ü. o se) se

fatora por Z;o, ou seja, existe ho : Z.o -"» JW tal que (Z -- iÜ. o se) = ho ' poker('y).

Como (#o,.jo) uma Ui-pré-envolvente especial de Lo, existe bo : Uo ---» M tal que
/zo := bo o .jo. Logo

0

'-o,;.«-'-".'..«*«h»-( :., ")'(,...=.,u l
Isso implica que Z se fatora por t/a e portanto (Uo llao, (se,.jo o poker(1))) é uma

UX-pré-envolvente especial de Zo.
Observe que o par (Uo ll Do, (h, 0)), ainda continua sendo uma Ui-pré"envolvente

especial de .R, pois Ker(A, 0) 3 Ker(A) ll Uo que pertence a -KUI).
Faremos agora o passo indutivo da construção dos diagramas.
Considere o conúcleo do passo anterior. Então podemos construir o seguinte

diagrama.
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0

(3o.jo) Iti

0 -----, Ko H #o
Note (lue para o mor6smo t : (KO ll Uo) --, Uo 1.1 Uo no (üagrama acima, o par

(Uo 111 #o, t) é uma Ul- pré-envolvente especial de Ko H 27o.

Considere um monomorHsmo .ji : .Lt ----, C/i tal que o par (Ui,.ji) seja uma
UX-pré-envolvente especial de .Lt. Então Zi e poker(.ji) € -\UX). Como -KUX) é
fechada para extensões temos que a't cx (gx), logo a': ca (ul) n ut =Addu.

Como no caso anterior construímos o diagrama

0 .Li
l (3o,jo) l (ti,.h) l (31jl)

o H©: ll#:
onde /l = .ji . comer(ti).

Um argumento similar mostra que (ül ll Fo LI Fi , (tl , /l)) é uma Ua-pré-envolvente
de Ti.

Como podemos ver no diagrama essa situação se repetirá para todos iC {1, 2, . . . , r}
e por indução teremos

0 ;:Z Z'i
(3i-i,ji-i) l (ti,/,) l

0 ------ K -: ].] #;.: Ü-- ]] t7.-t ]] D. ----, .K ]] Í7. -----.- 0,

l llZ7i-i ll#i, (t{, /.) uma C/l-pré-envolvente de Z.com (U,

Apresentaremos a seguir a versão correspondente para módulos cotiltings

Lema 2.3.5 gelam U e T does módulos cotiZtings em Nlodn, tais que U CI T

4ssuma que id(C/) = r para algum r C N.
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0 -- . . -:b-- Zo -:b- C? ----- 0

uma T-comesoZução de um cogemdor {7zjetáuo Q. Então s $ r e eàste uma U
resolt ção do cogerador {njetiuo Q

0 . . --!L- Uo --e-- Q ------0

comatando o diagrama

0 ------ Us ------.. . ----, Us -----'''' - .. ----- UO ----- Q ------ 0

0 --,Zo

e com as seguintes prophedades:

Õ) Todo. o. p«e; (a, g.) .ã. -'U-p,é-«Z,ed«.s e'peca'á' d. :«..gem de g.;

rii) .4s apZãcações t;eddcaás são -lU-pré coberturas sobmljetoras. 3

Prova: Seja

o ::u, : --B-- Q

uma U-corresolução de um cogerador injetivo (2. Seja Li = Ker(4)) e para cada
0 $ i$ r -- l Li = Ker(4) e Kni =Ker(/.). Sendo que Uo eaT, existe h : Uo --» To

e qi : Lt --+ /(i tal que o diagrama abaixo comuta.

0 --

l qi l /to

0

Utilizando-se do mesmo argumento podemos construir o diagrama

3Novamente, estamos nos referindo apenas ao marasmo da pré-cobertura.
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0-

q:+- lh. lq.-:

o ----,Z -
para cada {. Como no caso tilting esses diagramas podem ser concatenados de forma

a satisfazer a condição({). Vamos modi6cá-los de forma a satisfazer as condições
({) e (ái) simultane-:ente.

Seja (no,po) uma XU-pré-cobertura especial de Ki. Primeiro observemos que
Ki € ('T)" Ç (XU)". Como Ker(po) C (tU)t, então Po € (LU)x nx u = Prodt/.
Então obtemos um diagrama

o rIFa 118. @--"'' c?

!(qo,po) .l(h.,topo)

o ---:n---- (2
onde go = (gO, 0). sendo que po é um epimoríismo, então (qo,R)) é necessariamente
um epímorfismo. Sendo idQ também sobrejetora, novamente pelo Lema do Cinco
(Five Lema 1361 Lema 6.15), (ho, topo) é sobrejetora.

Mostraremos que (Uo 1.1 no, (ào, topo) é uma J-U-pré..cobertura de Zo.

De fato, seja b : X --. Zo um mor6smo com X Ca U, então job se fatora por Uo
Logo existe i : X --} Uo tal que job = goZ. Temos assim uma aplicação

: l :x -ÜUa.

satisfazendo a igualdade go o l. 0 .l - /ob e tal que

.h(ho, .oPo) .
Z

l.o J -'''-'ü''
l

0

tO

Logo /ol(ho, topo)o l. 0 l -ól - 0 e portanto Iml(Ao, topo)o l 0 l -ól c Kerjo
uma -LU-pré cobertura especial .Ki existe s : X ---+ Uo tal queSendo que (Uo,po) é
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.«« «., .lil - ', «««"
copos

' - ««. - '"" «, .li ) '««,«,.l :.l
Logo Z, fatora-se através (ho, &oho). Segue que (Uo l.l#o, (ho, topo)) é uma iU-pré
cobertura sobrejetora.

Por indução construímos o diagrama

o ----'- .c:...: IJ ©: -----. a ll 8. 111 #..:
l(hi.óipi-&i-ipi-i) l(çi i,pi-i)

+ + v

o - Z .IG-i
Com o mesmo argumento utilizado acima podemos mostrar que

(ü llu ll# -:,(À., '.p', ''-:p:-:))

é uma tt/-pré cobertura sobrejetora de 71

Lema 2.3.6 Sejam U e T módu/os Galã tíngs em moda para uma áZgeZ)ra de .4den

A. Se H CI T n moda, então T € gen(U)

Prova: Como -tc/nmodA é uma classe de recobrimento em moda (veja j121), existe

uma seqüência exala

0 -y -X -C-T-0

com (X, /) uma at/ n moda-pré cobertura especial de T. Então X ci c/ n moda
e y € (1U)X n moda. Pelo Lema 2.3.3 xU ÇL T, portanto (aT)l Ç (tC/)l. Logo
T C (-tU)X n moda. Sendo (ZC/)l n moda fechada para extensões

x ca U n (au)l n moda MdU.
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Portanto C/ gera T

Observe que se T e U são módulos 6nitamente gerados sobre uma álgebra de
Artin A, então C/ CI TRmodA e pelo Lema 2.3.6, P gera 7', então o Lema 2.3.5 se
reduz a j191 Lema 2.3, ou seja, o Lema 2.3.5 e válido para a categoria de módulos
finitamente gerados.

2.4 Módulos n-tiltings parciais de tipo finito

Vamos veri6car a validade de alguns resultados sobre módulos tiltings parciais
finitamente gerados para a classe dos módulos tiltings de tipo finito e explorar uma

certa unicidade para módulos tiltings infinitamente gerados.

Proposição 2.4.1 Sejam .V wm R-módulo n-táZt 7zg parcial e .t' = N'l, então /V é
tãZtáng se e somente se Add.V=,Y RX#.

Prova: Se .V é tilting então Add.v=.Y ni;Y por 2.1.4

Suponha então que Add.N=.t' nl;Y, como pdJV $ n, então existe uma seqüência

o-a-ah-. .. -/v -o

com cada .NI. c .T Oibt'. Sabemos que -lt' Ç Ph por 2.1.3. Sendo .V de tipo finito .Y

é fechada para somas diretas e comandos, portanto Add(ll .nc) ç .Y RxZ = AddN

e nesse caso /V, C AddAr para todo í = 0, 1, ..., n, fogo ]V é tilting
0Z

A proposição abaixo, foi demonstrada recentemente por Oyvind Solberg, mas
como essa demonstração foi produzida de forma independente e a utilizaremos no
Capítulo 4, resolvemos apresenta-la aqui. A proposição é uma decorrência quase
que imediata de ]V] 2.1.

Proposição 2.4.2 Todo módulo n-t Zt 7zg parcÍaZ de tipo .anito pode ser como/atado
a um n-tiltãng de tipo Anito.
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Prova: Seja .A/ um .R-módulo n-tilting de tipo finito, então .Y
limites diretos e, portanto, fechada para coprodutos.

Considere a sequência excita

À/l éfechada para

O - R ----L- N - a - O,

onde / é uma Z-pré"envolvente especial de R, então Exti(C', X) = 0 para todo
i € N. Portanto (7 Ca .a'. Sendo a.Y fechada para extensões temos que N' cx .t'

e por l61 4.1 b) pd.V $ n. Também sabemos que .Y c Gen(N) se T = .V l.l .A/,
então TI = MI e Gene' = Gen.N. Portanto TI C Gene. Segue por l61 4.4 que 7'
é n-tilting, e como 7'-t = Jt4-t então T é necessariamente de tipo finito.

Além disso AddT = .Y nl.Y e existe uma seqüência

0
h

an :0

com (Cb, /.) uma Z-pré-envolvente especial de Coker(/.-i). Então ll Oi é n-tilting

e Add(11 (-%) = Add(T) = Add.A/ ll ]V.

0l
n

i-o

2.5 Módulos n-tiltings maximaís

Quando trabalhamos com teoria de módulos finitamente gerados, módulos til-
tings são somas diretas de módulos indecomponíveis e então podemos sempre con-
siderar um representante básico para esse módulo, isto é, um módulo sem coman-

dos diremos repetidos. Então sua classe tilting pode ser representada através desse
módulo básico. Isso entretanto no caso infinito não é tão simples. h/las existe uma
outra forma de se obter unicidade com relação a uma classe tilting t'. Essa nova
noção foi introduzida em l81 para módulos tiltings com dimensão projetiva menor
ou igual a l em Moda.

Definiremos abaixo a mesma noção para módulos n-tiltings fazendo uma ligeira
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adaptação na definição. Substituiremos a classe Gene pela classe TX, pois se pdT $
l então as classes Ta e Gene coincidem.

Sejam R um anel e M € Mod.R. Definimos o spn(Ã/) como sendo a menor
cardinalidade dos conjuntos de .R-geradores de M e para uma classe n-tilting .Y

definimos trank(Z) = minlspnT / T é n -- tilting e TI = .Y}.

Definição 2.5.1 Z)ízemos que um módulo T é tiZting n7zazemaZ se T = ll Ta,

onde a /amzláa {Ta}.<. satils/az;

1) Ta é n-ti/táng Va < K

2) TaZTBm"Tax

3) spn(Ta) k(Ti) Va < H

4) Se 7'' é «m R-módulo t Ztáng faZ q«e (r')'
ezáste a < taZ que lr' a Ta.

TI e spn(7'') = trank(T-t), então

Seja .A4. a classe formada por todas as clmses de isomorfismos de módulos n-
tiltings maximais e Zn a classe formada por todas as classes de isomorfismos de
módulos n-tiltings.

Proposição 2.5.2 Sega R m amei. Então a .função de classes

b : M. --, Zn

dada por b(T) = TI é uma bÜeção

Prova: 1) Vamos veriâcar que b está bem deânida. Suponha TI = T2, então

ZF = Í) Ext'(TI,-) = f'l Ext'(Ta,-) = Zy. Portanto de6nem a mesma
ieN\l0lÍeiq\l0}

classe n-tilting

2) b é hjetora. De fato, sejam Ti e T2 dois módulos n-tiltings maximais tais que

b(TI) = b(T2), ou seja, ZF = T2i. Como h e Ta são tiltings maHmais Ti = ll Ta
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Como para cada Zl!, (71)l = 7: e por hipótese, rJ = T2x e spn(71:) =
trank(Ti) = trank(Z2) = spn(7\.), existe À. tal que iQ = Zj... Nesse caso 7= é
um somando de 7'2, e portanto Ti é é um somando de T2. De forma análoga T2 é
um somando de Ti. Isso prova que b é injetora.

3) A função b é sobrdetora. Seja 7 uma classe n-tilting, então existe um R-
módulo n-tilting Zo tal que 7" = Tox. Escolha um representante de cada classe de

equivalência de isomorfismo de .4.
Seja .,4 um conjunto representativo da classe de isomorfismos dos B-módulos n-

tilting M tais que .A/X = 71 e spn(.A/) = trank(7) e seja 7' = ll À4, então T é

n-tilting e TI = 7. B
Vamos indicar o módulo n-tilting maximal associado a um módulo n-tilting de

tipo finito T por 7lnax.
Como conseqüência, cada n-tilting está associado a um n-tilting maximal, então

para cada n-tilting de tipo finito temos um n-tilting de maximal de tipo finito que
está associado a uma subclasse resolvente de módulos em mod.R. Portanto existe

uma correspondência bijetiva entre os módulos tiltings de tipo finito e as subclasses
resolventes de módulos mod.R contidas em P..

Vamos indicar o módulo n-tilting maximal associado a um módulo n-tilting de

tipo finito por 7lnax.
Em particular, se T e .N são tiltings com AddT=Add.V, então os tiltings 7'max

e ]\rmax são isomorfos.

Veremos no Capítulo 4 que componentes de conexão de álgebras inclinadas(til-
ted) estáveis à direita definem um único tilting maümal de tipo anito.

]We.4



Capítulo 3

Limites Tiltings e Clotiltings

Como já mencionamos anteriormente, a noção de módulos tiltings foi estendida
para módulos de dimensão projetiva menor ou igual a n, para um número natural

n, por Angeleri-Hügel e Coelho em ]6]. Nesse trabalho eles exibem um exemplo de

um módulo n-tilting infinito, partindo de um módulo íinitamente gerado À/ com
pdM $ n (Exemplo 2.1). A idéia é bastante simples, pois considera o módulo n-
tilting À/(i), ou sela, um coproduto do módulo original JI/. Entretanto, essa idéia,
mesmo sendo simples, inspirou Buan e Solberg a construírem um exemplo dual para

módulos cotiltings, como um somando de um produto de módulos n-cotiltings para
os quais a dimensão projetiva é limitada. Eles construíram um limite inverso de uma

seqüência de módulos cotiltings satisfazendo algumas "boas" propriedades. Esse

limite inverso é um módulo injetivo puro e portanto será um somando do produto
dos módulos cotiltings da seqüência. Paúimos dessa idéia para tentar construir
um módulo tilting como limite direto de um sistema direto de módulos tiltings

satisfazendo as propriedades duais àquelas utilizada por Buan e Solberg em j19j.
Desenvolvemos esse terceiro capítulo no intuito de caracterizar seqüências de

B-módulos tiltings (cotiltings) que podem gerar limites diremos (inversos) que ainda
sejam .R-módulo tiltings (cotiltin©). Para isso, generalizamos conceitos e resultados

conhecidos para módulos tiltings e cotiltings 6nitamente gerados para o contexto

da categoria Mod.R no capítulo anterior e agora estamos prontos para construir
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módulos tiltings e cotiltíngs não finitamente gerados. Algumas restrições no entanto
aparecem quando tentamos fazer isso. Com a técnica aqui utilizada, os limites

diremos(inversos) só são possíveis quando trabalhamos com famílias de módulos

tiltings de tipo finito (cotiltings finitamente gerados). Tab limites diretos (inversos) ,
em geral são módulos não finitamente gerados, mesmo que a família utilizada para

obtê-lo seja formada por módulos em FP«(R) (moda).
No caso cotilting os resultados estão demonstrados em j181 e j19], mas vamos

apresenta-los novamente aqui para poder comparar propriedades que só funcionam
no caso cotilting com as propriedades que utilizamos na construção do limite tilting.

3.1 Construção de um sistema direto de módulos
tiltíngs

Nesta seção iremos construir um sistema direto de módulos tiltings de tipo finito

com a propriedade de que cada mor6smo do sistema dirigido de módulos seja um
monomorfismo. Com isso em mente, construiremos um módulo tilting infinitamente
gerado como limite direto desse sistema. Também apresentaremos a construção do

sistema inverso para módulos cotiltings finitamente gerados j191 .

Sejam R um anel e {7'o, 7'i, . . .} um seqüência de módulos tiltings de tipo finito
tais que Add7'i # AddTi se á # .j. Assuma que 7'i+i C (IP)X e pd7'i $ n V{ C N.

Pelo Lema 2.3.2 (T'+:)l Ç (7'i)a

Sendo cada Ti um R-módulo tilting, usando indução e o Lema 2.3.4 conseguimos
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construir o diagraana

o -----, ©'

J« J« !"
0

0 ----,R -

::a ;o

a :o

(3.1)

onde alguns 7} podem ser nulos e para cada i 2: 0, o par (7j+i, .6), com .C não nula,
é uma(7'i+:)l-pré-envolvente de 7;

De6namos os mor6smos Ó;'' = /J' . . . o .C+i o /Jt se i $ s e -6'i = idq se { = s.
Com os mor6smos definidos acima se tomarmos {7}, #;''} teremos, para cada .j

fixado, um sistema direto de módulos com índices em IV.

Consideremos para cada .j = 1, 2, . . . n o limite direto 7} = iiW(Z;). Como N é

um conjunto dirigido, então o limite direto é um funtor excito, e portanto teremos a
seqüência excita

F

o-R-b-b-

lbmbém podemos construir o sistema direto {?5', éi' }icN, onde cada ói'' = llój''

e7' Sejam eT entã.7' ll;::.(i9(q)ay:(llq).
Em outras palavras: se F = ti1;::.(4), então 7' = ]!g(f).

Como (F)a Ç (7'')a se { 2 Z, então E*t"(F,F) = 0 para todo m > 0 e í 2 Z.
Passaremos agora a construção do sistema inverso de módulos cotiltings ([19]).

lJ

J

Seja {(;lícN uma seqüência de módulos cotiltings finitamente gerados sobre uma

álgebra de Artin A com add(Z #add(& se ã # .j. Assumiremos que (l;. CI (=i.i para
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todo d C N. Observe que se a conjectura finitística for válida a última condição não

será mais necessária (1271). Através do Corolário 2.3.6 podemos eliminar a hipótese
de at+l gerar (]í, então pelo Lema 2.3.5 e pela observação feita no final da seção
2.3 é possível construir por indução um diagrama dual ao diagrama 3.1

(3.2)

o ----- q

0

0

----- o?

-- of ------Q

Onde alguns Cq podem ser nulos e Q é um cogerador injetivo 6nitamente gerado,

geralmente usa-se Q = Z)A'P. Seja C4 = 11Cj e 7i o marasmo induzido entre C'' e
:0J

(Z.i pelos moríismos IJt's.
Então

é um sistema inverso, e ((;Ç, 'yi) é uma O.-pré"cobertura de (Z-i.

3.2 Limites diretos tiltings e limites inversos co
tiltings

Vamos mostrar agora que ljlpTi, como construído na última seção é um módulo

(n + l)-tilting infinitamente gerado.
{€

Teorema 3.2.1 Sejam B um anel e {7'o,Ti . . . , } uma sequência de módulos fãZ-

tángs de t@o .anito tais que Add7'i # AddTU se { # .j, 7'i+t C (2'i)l e pd7'i $ n.

Então ezÍsÍe uma outra /amz2ía {7PlicN com Add7i' = Add7'i, 7i'+i c (7i')-t e
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pd7i' $ n j07mando um sistema dáreto de monomor:sismos com T

módulo tãZtãng em .A4odR com pd7' $ n + l.

limo:i' um

Prova:

Considere a seqüência {7i'licU obtida a partir da seqüência original {7'ilicn se"
mando os módulos de cada linha do Diagrama 3.1. Então, como vimos anterior-

mente, T = 11n(7') e os limites Tj = limo; das colunas do Diagrama 3.1 resultam
iêi! ' ' ' iêR '

na seqüênciaexata

o-a-b-b-
enção o R-módulo regular R admite um corresolução em AddT. Observe que

essa seqüência é de fato excita, pois o funtor limite direto é excito (1361). Portanto
T satisfaz a condição T3) da de6nição de módulo tilting.

Para verHicar que Ext"(T, T(1)) = 0 é su6ciente verMcar que T se enquadra nas

hipóteses do Lema 1.5.7 e do Corolário 1.5.9.

Sabemos que cada 7' é um R-módulo tilting e que Add(7i') Ç Add(7'i), então

Add(7') = Add(7'i) pelo Lema 2.2.1 e, pelo Lema 2.2.3, (T')a = (7')a

Seja Z € N, como (Ti)l é de tipo finito, então também (7V)l é de tipo finito.
Portanto existe uma classe Sz Ç FP.(R) tal que (7#)X = S/ pela Proposição 2.1.6.
Então para cada X C Si temos,

E*t"(x, r) (x, HW7') a l@E*:t"(x, 7')

para todo m > 0 pelo Lema 1.5.10, pois Ext"(X,7i') = 0 para todo í 2 Z. Disso
segue que 7' € (7#)l para todo Z € N e como (Ti)l é fechada para coprodutos

T(i) e(Ti)x para qualquer conjunto de índices J. Pela definição do sistema direto

de módulos do Diagrama 3.1 acima, para cada k fixado (ZIÍ+:, .Ü) é uma (Ti+i)X-
pré"envolvente injetora de PI.

Seja (;Fi o conúcleo de .d para Z ? 0 C'o - irf. Com isto, temos para cada

k C {1, 2, . . . , n} uma seqüência exala

o ----- q --x 4''': ------ (4'':
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Somando essas seqüêncim obtemos

o ---F --:L 7'':
k-l

(3.3)

Como T(Í) C (Ti)x para todo Z $ 0. Aplicando Hom(-, T(r)) à seqüência acima
tem-se

Hom(f+: , T(O) 1112-- Hom(7#, T(Í)) ---'' Ext:(llCwi+: , T(/)) (7#+: , T(r))
k l

com (.f')' sobrejetora, então Ext:(ll(,Ü :, Fa) - 0- Como (F+')t ç (F)l segue

que Ext"(7#, T(D) 3 Ext"+i(7#+i, T(r)) = 0 para todo m 2: 2. Então
k l

nü" (lla': , rm )
k-l

0

para m 2 2. Portanto

Ext"(llOi+l, T(/)) = 0 para todo m >0
k-l

n

Sda ..4o = 0, ..4z - 7#' e gi,i+i : .Az --+ .Ai+l, onde go.i 3 0 e pma todo Z > 0

gi,i+l = /z-i. Observe que ;iÍlli;j = Zo e gi,i.ti(Ai) ' i:;@=5 = h.i('h
construímos um sistema direto contínuo nas hipóteses do Lema 1.5.7 e do Corolário

1.5.9. Portanto Ext"(ljlp.Ai, T(/)) = 0, mas ljg..4+ = 11g7i = T e assim
i3 '' ' ' i8 ' i8

EM"(liga',Tm) (3.4)

isto é Ext" (T.Tm)
Vejamos agora que T tem dimensão projetiva limitada por n + l.

Seja .A C Modo um módulo qualquer. Sabemos que 7' CI ((7'i)l), portanto
pd(7') $ n, de onde Ext"(7', .A) = 0 para todo m 2: n + l e para todo i € N.
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Pelaseqüência exala

o ---- ? --:L 7"'":

Ext"(ll=:: C4,A) = 0 e Ext"(ll=:: (]F:, .A) = 0 para todo m > n + 1, portanto

pd(llE.i (;Fi) É n + 1. Pelo Coroláüo 1.5.9, Ext"(T, .A) = 0 para todo m > n + l

e portanto pd(T) $ n + l.

Poderíamos tentar repetir aqui o argumento dual ao utilizado acima para tentar

obter módulos cotiltings infinitos como limites inversos de seqüências de módulos

cotiltings como a do Diagrama 3.2. Entretanto o método usado acima não pode
ser duaJizado, pois embora tenhamos o Lema 3.2.2 abaixo, nem sempre é possível
comutar os funtores Ext"(-, X) com limites inversos, ou seja, em geral

EM"(lün JÜ., .N) Z lim E*:t«(.A4., .N)

Lema 3.2.2 (]25] Proposição 18) S©a (.A..la $ p) ama seqdêncía de módtiZos, e

sega (gP.la $ P $ p) uma sequência de epimor$smo tais que {(.A., g#.)la $ P $ p}

é um sistema inverso contíguo, isto é, .4o = 0 e ..4.. = lim.4.v pam todo ordínaZ

Zá".át' '- $ p. e ;©' X.-- = Ke,(g.+:,.).
Szipon/za C eModA taZ que taZ gue Exti(O, .Z(a) = 0 pam todo a + l $ P. -Então

EÜ:(a, .A.) - O.

Devemos toma cuidado também ao tentar aplicar a construção de módulos co-

tiltings de Buan e Solberg ([19]) no caBO geral, pois o argumento da demonstração

apoia-se no funtor de dualidade 1) que não é reflexivo em geral. Veja a demonstração
de 3.2.6.

Proposição 3.2.3 Considere T = lim7p oótãdo no Teorema 3.2.1

módulo táltíng de tôpo .anito e T = ljBaa COm cada Ca C FP.(R).
€

€

Então T é hm



3.2 Limites diretos tiltings e limites inversos cotiltings 60

Prova: Seja T = l@(F). Como T c (?)x para todo i € N, então T c ÍI(?)l
icnieN

Sendo (lue cada 7' é um B-módulo tilting, TI C ÍI(7+)a = Í'l(Z')l pelos Lemas
{eNieN

2.2.1 e 2.2.3. Isso prova a primeira inclusão. Pala a outra inclusão, seja X c

Como Ext"(ll(I'i , X) = 0, para todo Z 2: 0, então
k l

K*:t"(l+o7' , X)

pelos Lemas 1.5.7 e 1.5.9. Portanto X C TI. Logo

,'-Rab'
i€N

Observe que (7')l = S? para & c FP.(.R), então Í)(7P)a = Í)S/ = (U&)Z
ieN {eN {eN

Então T é um B-módulo tilting de tipo finito.

Um fato importante é que, sendo T de tipo finito, é que se fizermos Z = TI,
então T = lim.cl aa com cada Ca C .Y n FP«(R) por l81 2.6 1.

Apresentaremos a seguir, para completude do texto, a versão de Buan e Solberg

(j181 ou [19j) do teorema de construção de módulos cotiltings a partir de um limite
inverso de uma seqüência cotilting de módulos.

Lema 3.2.4 Soam A uma áZgebra de .Amam e

um sütema inverso de módulos em moda. .Então limo; é um módulo í7Üetíuo puro

e portanto um somando dáreto de llltã.
{CN

i€N

Prova: Considere o sistema direto dual

DMo --> DM\ ----- Ma -----



3.2 Limites diretos tiltings e limites inversos cotiltings 61

e considere o co]imite ]!g.OJt4;. Então Z)]jm])M; = ]jmJ)l)Mi B ljg..Adt que é injetivoiêR ' :êR ' {a ' !a

puro, pois o dual que qualquer módulo é injetivo puro ]30]. Segue também de 1301
que aseqüência exala

0 ---- llgP.A4. --:L llZ).A4. ..-.- Coker(f) --- 0

cinde. Portanto lip..A4; é um somando de llz)À/..
i€N

Lema 3.2.5 Secam A uma áZgebra de .4dín e .N um A-módulo n-cotíZtáng ./imita

mente gerado, então .Y = (IT)nmodA é u«.a cJ«;se de re.«bómenfo e«. moda.

Prova: Por j12] 5.5 (IT) n moda é uma subcategoria contravariantemente finita

resolvente de moda. Se a é um A-módulo e(X,/) uma .Y- aproximação minimal à
direita de C', como Z contém todos os projetivos, então/ é sobrejetora. Considere
aseqüênciaexata

0 - K - X --=L- a - 0 .

Por [121 3.5, .K C .Y-t. Portanto (X,/) é uma pré-cobertura especial. Logo .Y é
uma classe de recobrimento.

Teorema 3.2.6 Sega {a3lieN uma /amz#áa i7iánita de móduZas cofáZfáng com id(:i $

n para algum n > 0, taZ qzie C: ca C:-i pam cada > 0. .Então o limite inverso

X = lim(Z do correspondente sistema int/ergo é um módulo cotálting i7iánitamente
gerado com idX $ n.

Prova:

Pela construção do Diagrama 3.2 podemos ver que cada coluna é constituída
de funções sobrejetoras, portanto tomando-se o limite inverso Xi = lim(:T em cada
coluna teremos uma seqüência excita

€N

0 --
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Veja [24] Proposição 1.5.13. Por outro lado, lÍBiO' = lllln (l, ou seja X

Portanto X satisfaz a condição C3 da definição de módulo cotilting.

Seja J um conjunto qualquer e considere seqüência excita pura

llx,
i€N

0

Sendo cada (iX Ênitamente gerado, então (% a l)Z)(Z e pelo Lema 3.2.4 existe

sistema preto {.O«, O('h)} com limite preto T = ll!:n«. Portanto llgl« =
Z)limo)(JI. Dessa forma ljgil-' é injetivo puro e a sequência excita acima cinde. Logo

icN ieN

lim« é um somando de Ha. Como Ext"(11«, (4) = 0, então Ext"(X, (l?Í) - 0 e
ieN ieN

também para qualquer produto direto XJ de X temos que Ext"(Xa, (%) = 0. Sendo

X um somando direto de 11« e Ext"(XJ, llai) = lIExt"(X', ai) - 0, então
ieNieN{CN

Ext"(XJ,X) = 0 e, portanto, X satisfaz a condição C2 da definição de módulo
cotilting. Novamente usando o fato de que X é um somando direto de TTO'i temos

que idX $ n.
iCN

Na demonstração acima eliminamos a hipótese Ca c Gen(Oi-i) do teorema ori

ginal de [191 devido ao Lema 2.3.6.

Definição 3.2.7 1. Seca T um módulo tã/táng obtido como no Teomma 3.2.1. Díze-

7nos que T e um TRaduZo tzZtt7zg coZz77zzte da sequencta {lz'tlicN e ua7nos cÀa77za-/a

de t-coZãmite.

2. Seja O' um módulo cotãZtáng obtido como no Teomma 3.2.6. Dizemos que a é

u77z m.oduZo colzZtzng Zz7nzte znuerso da sequencta {(/tlÍeN e ua7nos cAa7na-Zo de
ct-limite.

Abaixo ilustraremos um exemplo para mostrar como podemos obter um tilting
infinito e também mostrar a existência de tais módulos sobre álgebras hereditárias.
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No capítulo 4 veremos mais detalhes de como conseguir módulos t-cohmites e ct.

limites sobre álgebras inclinadas.

Uma álgebra de artin A é hereditária se todo submódulo de um A-módulo
projetivo é também projetivo ou equivalentemente, se gldimA $ 1.

Exemplo: Seja A uma álgebra de Artin hereditária básica e indecomponível de
tipo derepresentaçãoin6nita.

Considere a decomposição Zo - ll.r% de A em A-módulos projetivos indecom-

poníveis. Para .j C N de6na Tj = ll7--iPi, onde r é o transladado de Auslander

Reiten. Então a seqüência {7:ilcN satisfaz as con(tições do Teorema 3.2.1.
De fato, como A hereditária, então gldimA $ 1. Logo, pdTt É l Vi C N.

Para cada par ({, .j),

i-l

l2

Ext: (%, n+i) = llExt:(I'-'ja, .r-j-:pk) çx ljnnom(I'-'j':Pk, r-j+:â)
i,k i,k

0,

pela fórmula de Auslander Reiten 1.6.6 e Exti(Tj, Tj) = .[IExtt(r'Ía, a'-'jPA) a

lIDHom(r'jPA,'r-j+lPi) = 0 por [13] Vl11 1.4. Portanto cada Tj é autoortogonal

e 7lí € Zlib... Como cada TJ tem o mesmo número de somandos que o número de
A-módulos simplesi, cada 7: é um módulo tilting. Além disso add7l+i # addTj se
i# .j. Segue do teorema de decomposição de Azumaya (1261 21.6) que Add7: #

Add7j; se á # .j. Portanto existe um módulo t-colimite sobre álgebras hereditárias,
obtido como limite direto de módulos de tipo finito, mais precisamente de módulos

íinitamente gerados.

i,k

i.k

IVeja, jll para maiores detalhes e a prova de que número de somandos de um módulos tilting é
o número de módulos simples da álgebra, esse fato é uma conlseqüência do Lema de Bongartz j161

c da equivalência entre AddT e a subcategoria dos B-módulos projetivos.
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Veja abaixo dois exemplos de seqüências tiltings em componentes pós-projetivas

do quiver de Auslander Reiten de duas álgebras de dimensão 6nita.

,rO ,TSI ''r'

0

IZ ll 0

0
3 i

:,

0 0
1 1

0

Figura 3.1: Seqüência tilting para uma álgebra hereditária
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T''''..' ,l.' .,. T'

65

Figura 3.2: Seqüência tilting para uma álgebra inclinada



Capítulo 4

Algebras com módulos tiltings
infinitos

Após termos estabelecido no Capítulo 3 um processo de construção de módulos
tiltings não 6nitamente gerados e estudado a construção de módulos cotiltings não
finitamente gerados, apresentaremos nesse capítulo algumas classes de álgebras onde

é possível construir esses tipos de módulos. Para o caso cotilting usaremos o resul-

tado de [191 para construir seqüências de módulos cotiltings na categoria de módulos
de uma álgebra de dimensão 6nita, cujo limite inverso ainda seja um cotilting. Es-
tudaremos os módulos tiltings infinitamente gerados sobre álgebras hereditárias de

tipo de representação inânito, álgebras inclinadas(ver definição mais adiante) com
componentes de conexão estáveis à(üreita e álgebras cujos quivers de Auslander
Reiten contenham uma componente pós-projetiva standard generalizada estável à

direita e contendo uma seção finita, Teorema (4.5.3). Apresentaremos também as
versões para cotilting quando for possível. Os módulos que estudaremos aqui são os
colimites tiltings e limites inversos cotiltings obtidos no Capítulo 3.

A idéia central é construir sobre uma componentes de conexão de uma K-álgebra

inclinada de dimensão finita uma sequência tilting (cotilting) utilizando os funtores
de translação de Auslander Reiten e um módulo tilting (cotilting) Zo fixado. Esse
módulo inicial será a soma direta dos módulos sobre um slide nessa componente de
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conexão. Além disso, vamos verificar que sobre componentes de conexão estáveis à

direita, qualquer seqüência tilting crescente gera um sistema direto cujo limite direto
é um módulo tilting. Também veremos que sobre essas componentes as seqüências

tiltings geram limites diremos Add-equivalente e, portanto com os mesmos somando
diremos indecomponíveis. Esse último fato, permite concluir também que a compo-
nente está associada a um único tilting maximal.

Em geral nesse capítulo estaremos trabalhando com categorias de módulos à es-

querda, entretanto em alguns momentos necessitaremos de módulo à direita, quando

for o caso, indicaremos por XA para dizer que X é um A-módulo à direita.

4.1 Algebras inclinadas
Nessa seção trabalharemos com uma classe de álgebras um pouco mais geral

que álgebras hereditárias, as inclinadas(ou tilted em inglês) que são álgebras que
possuem uma estrutura muito próxima das hereditárias e características muito se-
melhantes e a estrutura do quiver de Auslander Reiten dessas álgebras são bem

conhecidas( j1] , 1291 , 1341, 1351).

Para o estudo desse capítulo vamos admitir que todas as álgebras utilizada
sejam de dimensão finita sobre um corpo IK-

De6nição 4.1.1 Seja .A uma áZgebra. .Dizemos q&e um .A-módulo jnitamente ge

Fado T é um tilting clássico se T jor l-tiltãng.

Dizemos que uma álgebra .B é inclinada se existe uma K-álgebra hereditária 4

e um .A-módulo tilting clássico T tal que .B = End.4T.

Vamos supor que o módulo .47' seja livre de multiplicidade.i Nesse caso -B será
sempre uma álgebra básica e conexo.

Observação: Qualquer álgebra hereditária é inclinada: de fato, seja T =.4.P '4,

então .,4 3 End,4«.A.

iLivre de multípliciada significa que o módulo não possui comandos indecomponíveis repetidos

quando escrito como soma direta de indecomponíveis.
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Um caminho de X para y em modo é uma sucessão de morfismos não nulos

X ----} Xt ----} X2 ----+ . -.Xn := y

Sejam .B uma álgebra inclinada e C uma subcategoria plena de mod-B fechada

para isomorfismos e somandos diretos. A subcategoria C é fechada para prede-
cessores se: sempre que L ---> . . --.} À/ for um caminho em mod.B, com À/ CC
então 1, c C. De forma análoga C é fechada para sucessores se: sempre que
Z, --, . . . --+ ]W for um caminho em mod-B com .L C C, então À/ C C.

Definição 4.1.2 Seja .4 uma IK-áZgebra. C/m par de torção em mod4, é um par
de suócategoàm (.Y, y) tais q«;

a) Hom(X, y) = 0 para todo X € .Y e y € y;

b) Hom(X, -)IV = 0 {mpZÍca que X C .Y;

c) nom(-, y)l.t = 0 i«zpZÍca que y c y.

Observe que a definição de par de cotorção no Capítulo le a definição acima são

definições similares, apenas troca-se o funtor Hom(- -) pelo funtor Exti(-, -) A idéia
da construção de pares de torção é bastante antiga e tem sua origem na teoria de

grupos com as classes dos grupos de torção e grupos livres de torção. TYabalharemos
apenas com classes de torção geradas por um módulo tilting clássico T, conforme
definiremos abaixo.

Dada uma álgebra inclinada B = End.4T, o módulo T deâne pares de torção em
mod4 e em mod.B.

O par de torção de6nido por .4T em moda é o par (.F, 7"), onde

I'" (Ext'(T, -))

f = {.V C mod.A tais (lue Homl7-(-, .V) = 0}.

O par de torção definido por .4T e modo é (y(r), Z(T)), onde

y(T) = {y C mod-B/ eüste X c 7" com y = Hom(T, X)} = Ker(Tor.B(T, -))

e
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e

.Y(T) {y € mod.B / eüste X C / com y = Ext:(T, X)} = Ker(TB ® -)

Para os pares de torção acima valem os seguintes fatos:

a) Qualquer sequência exala está inteiramente em .Y(T) ou intehamente em
y(T) ou é uma seqüência de conexão, isto é, o termo à esquerda está em y(T)
e o termo à direita em À'(T). A componente do quiver de Auslander Reiten que
contém as seqüências de conexão será chamada de componente de conexão. Uma

álgebra inclinada pode ter uma ou duas componentes de conexão e terá duas se e
somente se a álgebra for concealed, ou seja .B = End.4T onde todos os comandos

do .A-módulo tilting T são pós-projetivos(ou pré-injetivos) .

b) Qualquer B-módulo indecomponível tem dimensão projetiva menor ou igual
a l ou dimensão injetiva menor ou igual l e gldim-B $ 2.

Os pares de torção em mod.A e em mod-B estão msociados pelo teorema de

Brenner-Butler [17] como veremos abaixo.

Para que não haja confusão indicaremos sobre qual álgebra os funtores estão
agindo.

Teorema 4.1.3 rZeorema de .Brenner-ButZer9 Sejam .A uma áZgebra Acreditada, T
u«. ..4-módulo tãZtáng, .B = EndT, (7"(T), f(T)), (Â'(T), y(r)) os p«'s 'íe torção

induzidos por T moda e mod.B respectáuamenfe. -Então

(a) Tn é um módulo táZtáng, e o mor$smo canónico .4 --a EndTB de#nádo por

« ---, (t ---» «t) é «m í«m.O'mo.

b) Os .hnéores Hom,4(T, -) e Tn '8 - induzem equáuaZênci quase {nt'farsas enfm

7(T) e y(r))

b) Os /«nto,«s Exth(T, -) e Toro'(Ta, -) in uze«. equivalências qu«e {n«asas entra

/'(r) . .Y(T))

Encorajamos o leitor a consultar jl] ou j171 para a prova do teorema
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As equivalências parciais dadas pelo Teorema de Brenner Butler permite trans-

ferir informações entre a álgebra hereditária .A e & álgebra inclinada .B e conhecer
melhor a estrutura da categoria de módulos da álgebra inclinada B.

Deânição 4.1.4 Sda B uma ]K-áZgebra. CJm par de torção (X,y) modo é spZit-
ting se qualquer módulo índecotnponíueZ está em uma dm categohm Z ou y

Lema 4.1.5 Sejam ..4 uma áZgebra heredítáha, T um .A-módulo tiZting clássico e

B =EndT. .Então;

a) O par de torção éZ(r), )2(T)) em mod.B é splÍtti'tg.

b) y(r) é /«h'do p.« padece«ows e z(r) é /nh"'í' z'''" '"""o"'.

Prova: Veja j]] ou ]34] para a demonstração

4.2 Tilting e cotiltings in6nitos em álgebras incli
nadas

Nessa seção veremos que sobre algumas álgebras inclinadas é possível obter

módulos tiltings e cotiltings infinitos pelos métodos estudados no Capítulo 3.
Iniciaremos a seção com as de6nições e os lemas que nos ajudarão no decorrer

do capítulo.
Seja (2 = ((2o,(2t, s, t) um quiver finito, conexo e acícbco e seja n = IQol. Para

todo vértice a c Qo definiremos um novo quiver a.Q = (QO, (2i, s', t') da seguinte
forma: Todas as flechas que tem a como vértice inicial ou final são revestidas e as

demais permanecem inalteradas. Em outras palavras el) = Qo e existe uma bijeção

Qi --} C?l definida por a n a tal que, se a c Qt então

(i) se s(a) # a e t(a) # a, então s'(a') ' t'(a') - t('*);
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(n) se,(a) o«t(a) .'(a') -t(a) 't'(a')-'('-)-

Seja (2 um quiver conexo e acíclico. Uma seqiiência admissz'ueZ de /antes em Q é
uma ordem total (ai, . . . , a.) dos vértices de Q tal que:

(i) ai é uma fonte em Q

(ii) ai é uma fonte em a.... . . . a.:Q para todo l $ { Sn

Dizemos que o quiver a.C? foi obtido de Q por uma reflexão e

obtido de (2 por uma seqüência admissível de reflexões.

Lema 4.2.1 Sejam ..4 uma áZgebra de dimensão .PnÍta, X e y .4-mód Zos ind

p.núeü e .f «m m.$sm. nã. nuZ. e«. md"'(X,}'). .E,'fão P«- «d. t > 0.

(a) Zlzíste um caminho entra .4-módulos {ndecomponz'uses

x-x.A x.& x,&....A x.-sl''
onde /i, /2, . . - , /t sâo mor$smos inedutúeis e gt € rad"(Xt,Y).

(b) Eráste &m camÍnAo entra .A-módulos indecomponúeis

X .á b .á . . . -á ya ''' yi ' yo -y

onde .fÍ, ./;, . . . , .H são molPsmos imedutúeis e pl C rad"(X, Yt).

Prova: Para a prova do ]ema referenciamos o leitor a j31] Lema 1.2.

a..Q foique O'ai l l

:com

Lema 4.2.2 Sejam B uma áZgebru, C uma componente de I'a e A um subquáuer

pleno anito acíclico e conexo de C.

(a) .Assuma que, se U C A e eãste um m07:/esmo {mvdutúel y --} P, então y C a.

ou V' € 7-,h. .Então qualquer m071/isco / : y --, g e7itre B-m(iduZos inde-

componúeis com y # .Ã Jatora-se através de ama soma Janta de módulos em
rA
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(b) .assuma que, se U c A e eàste um m07yismo i7wdutúeZ U --' y, então I'' C A

ou y C I''6.. .Então qualquer marasmo g : U --} X com X # A /atam-se
atmués de uma soma dámta de módulos em a'''A.

Prova: Faremos a prova de (a) visto que a prova de (b) é similar. Sendo A um quiver
finito e acíclico, provaremos a afirmação por indução em uma seqüencia admissível de

fontes em A. Assuma primeiro que U seja uma fonte em A, e considere o marasmo
minimal quase cindido à direita u : .E --+ H. Então todo somando indecomponível de

.E pertence a rA. Como / não é um epimorfismo que cinde, / fatora-se através de
u e a prova está completa. Assumimos agora que U não seja uma fonte, e considere
o mor6smo minimal quase cindido à direita u : .E --} U. Então .E = -E' ll .E", onde
todos os comandos indecomponíveis de .E' pertencem a 'rA, enquanto os somandos

de .E" pertencem a A e, portanto, precedem U na seqüencia admissível de fontes.
Então/ fatora-se através de u = .E' l.l .E" --} U, pois o morfismo y -.+ .E" fatora-se
através de 7'6. pela hipótese de indução, e assim completamos a prova.

Definição 4.2.3 Sejam C uma componente coneza do quiser de .AusZander Reiten
de uma ]K-áZgebra .A, r e I'' os .@ntores de tmnsZação de 4usZander Reiten.

l)ado um ..4-módulo indecomponúeZ X, de#nímos a 7'-órbita de X como sendo o

conlu7zto jantado Feios y C C tais que ezÍste um n C Z COm l-ny . X.

Definição 4.2.4 Sejam .4 uma ]K-áZgebra e C uma componente do quiser de .Aus-
Zander Reáten de ..4. C/ma senão a. em C é um subqueuer de C safa:i$azendo;

1) A não contém cicios ohentados;

2) 6. encontra cada 7'-órbita ezatamente uma uez;

3) Se Xt ------ X2 ----. . . . ----, X. é um caminho em C com Xi e X« C A, então
Xi € A pam todo l $ i $ n;



4.2 Tilting e cotiltings infinitos em álgebras inclinadas 73

4) Para cada .#ecàa X ----l y em C, se X C a., então y C A ou y c A; e se
y € A, então X C a. ou 7-'X C A.

Deânição 4.2.5 Sejam ..4 uma IK-áZgebm e C uma componente do quiser de A%s-

Zander Reiten de ..4. ZI/ma subseção E em C é um subquiuer pleno e comera de uma

senão A de C.

Dizemos que um caminho Xo --} Xt --} . . . --} X. entre indecomponíveis em

mod.4 é um caminho seccional se cada morfismos for irredutível e l"Xi+i # Xi-i
para 0 < { < m.

Observe que se tivermos um caminho contido em uma seção A de uma compo-
nente do quiver de Auslander Reiten de uma álgebra .A, então esse caminho neces-
sariamente é seccional, pois uma seção encontra cada I' órbita uma única vez. Logo

qualquer subquiver conexo de A. tem essa propriedade.

Definição 4.2.6 [/ma classe .S em moda é um sZice se sat sÍaz

1) S contém um módulo sáncem;

2) Se Xi ----, X2 ----, . .. ---, X. é wm caminho com Xt e X. em .S, então Xi C .S

para iodo l $ á $ n;

3) Se ]W c inda, então no máhmo um entra M e I'-M está em .S;

4) Se/ : M --o S é um m07$sma im?dutúeZ em moda, com Ã/ e S ándecom

poníueis e S C 8, então M ou a' M C 8.

Observação: Um slice em uma componente de conexão de6ne sobre essa compo-
nente uma seção no sentido da Definição 4.2.4. Alguns autores usam a nomencla-

tura"slice completo" e seção plena para os conceitos de6nidos acima. Caso não haja

confusão, usaremos a palavra sZÍce para indicar a seção formada pela classe .S em
uma componente do quiver de Auslander Reiten de uma álgebra .B.
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A seguir faremos uma analogia à teoria de representações de á]gebras fere(]itárias

e definiremos subcategorias na componente de conexão. Estas subcategorias terão

comportamento similares às componentes pós-projetivm ou pré"injetiva.s.

Sejam -B = End..{T uma álgebra inclinada de dimensão 6nita e C a componente
de conexão de I'a. Seja E o slíce definido por T na componente de conexão C

do quiver de Auslander Reiten de uma álgebra inclinada -B 2, então para um B-
módulo indecomponível X c C existe apenas um único n c Z tal que r"(X) € E-
Denotaremos esse número por P(X) e chamaremos de índice de translação de X.

Definição 4.2.7 Sejam C uma componente de colhe ão do quitier de .AusZa7zder Rei-
ten da áZgebra inclinada B e E o sZÍce de$nida por ..IT em mod-B de$nimos;

[) E+ = {X c C/]n C N com 7-"X € E}

2) E' {X c C/]n € N com 7-'"X C E}

Observe que se X C E+, então z,(X) 2: 0, se X C E', então z'(X) $ 0 e que se
x c E+ n E', então X C E.

Definição 4.2.8 Sda C uma componente do quiser de .AusZander Reáten de uma

álgebra B.

1) Z)iremos que uma componente C é estátJeZ à demita se não ezístem módulos in
jetáuos em C. .DqztátiaZentemente, r'iX Casta para todo i2 0.

2) Z)iremos que uma componente C é estáueZ à esquerda se não eãstem máduZos
pr(Üetãtios em C, ou que l-iX eãste para todo { 2 0.

Proposição 4.2.9 Sejam .B = EndT uma ]K-áZgebra inclinada, C a componente de
conexão de ['B que contém a sZíce E] de$nÍdo por T. Sejam X e y C C tais que

nome(y, X) # 0, então u(y) $ P(X).
20 slice definido por T em modo é a seção formada pelos módulos da forma Hom.4(T, .r) com

cada .r sendo um .A-módulo injetívo indecomponível.
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Prova: Suponha por contradição que z,(X) < u(y).
1) Em primeiro lugar, suponha que p(y) $ 0. Como l-"(}')y C E e

Homo(y, X) # 0,

então Homo(r"(}')y, r"(r)X) # 0. De fato, se Homo(y, X) # 0, então

Homo(y, X) # 0,

pois caso contrário, toda/ : y --} X fatora-se por um injetivo e, nesse caso, existe

um moríismo não nulo de .r para X, para algum injetivo .r. Mas z/(X) < 0 e então
X C y(r), portanto / € y(r). Como todos os injetivos (ie y(T) estão em E e

X é um sucessor de .r em y(r), então X € E. Portanto z,(X) = 0 e isso é uma
contradição com a nossa hipótese. Logo iiÕ=a(y,X) # 0. Aplicando o funtor
translação de Auslander Reiten l-' temos que Homo(r'y, I'--X) # 0. Repetindo o
argumento concluímos que Homo(r"(}')yl, r"(}")X) # 0. Logo r"(y)y € E, existe um

morfismo não nulo / de l-"(y)y para 7-"(}'')X. Se 7-"(V)X) g E ,/ fatora-se por a'''E

pelo Lema 4.2.2, existe h não nula em Homo(X(T), y(r)). Contradiçãol Portanto
r"(}')X) € E e dessa forma z,(y) = z,(X) o que é uma contradição com nossa hipótese
iúcid. Logo «(y) $ «(X).

2) Se z'(X) 2 0, então I'-"(X)X C E e 7"(X)y c .Y(T). Nesse caso

Homo(l-"(x)K 7-"(x)X) = 0 e,

portanto Homo(y, X) = 0, pelo mesmo argumento usado acima. Ma8 isso contradiz

a hipótese da proposição. Portanto P(y) $ P(X).

A proposição acima é equivalente a: se z,(X) < z,(y), então Homo(y, X) = 0

Definição 4.2.10 Soam .B = EndT uma K-áZgebra íncZinada, C uma cotnponente

de c07zezão de I'B e E o sZáce de#nido porá' lza componente C. (.;onsídere X = ll Xj

«m «d. XÍ C C, de$«{m« «.(llXj) )} ' «'(llXj) ''(Xj)}.

k

lJ
k k

l l] J
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Proposição 4.2.11 Sejam y = llX e X = lllXJ .B-módulos com todos os $o

m-dos án'Z"omp.núeü e«. C. Se nome(y, X) # 0, então «d(y) $ u"(X).

k

l lJZ

Prova: Suponha Hom(y, X) # 0, então existem índices ík e .j, tais que

Hom(b,, Xi.) # 0

Pelo Lema 4.2.9 p(b.) $ u(Xí.), e então yd(y) $ u(b.) $ p(Xih) $ z,"(X)

Equivalentemente z,"(X) < z,d(y) :+ nom(y. X) 0

Teorema 4.2.12 Sejam .B = EndT umcz áZgebra inclinada e C uma componente de

conexão do quiser de .AusZander Reífen de mod.B.

1) Suponha que C é estáueZ à direita. .Então ezístem módulos t-coZámites em Mod.B

2) Stzponha que C é estável à esquerda. .Então eàstem módulos ct-limites em Mod.B

Prova: 1) Provaremos que se a componente de conexão C for estável à direita, então

existe uma seqüência tilting constituída por módulos finitamente gerados em C e o
resultado seguirá pelo Teorema 3.2.1.

Primeiro provaremos que Hom(Z)B, y) = 0 para todo y C C.
Como C estável à direita, não existem injetivos em C. Considere a seção E

definida em C por .47', .r um B-módulo injetivo índecomponível e suponha que

Hom(/, y) # 0 para algum y C C. Como (Â'(T), y(r)) é um par de torção splitting,

'emos que }'' c y(r) ou }' € .Y(r).

a) Se y C y(T), então .r C y(r), pois y(T) é fechada para predecessores. Mas
nesse caso / C E, contrariando a hipótese de estabilidade à (üreita de C.

b) Se y C X(T), como .r # C, então / € rad'(.r,y), e pelo Lema 4.2.1 item (b),
para todo t > 0 existe um caminho de mor6smos

/s x,.A x.../s-...A x.



4.2 Tilting e cotiltings infinitos em álgebras inclinadas 77

com /. irredutíveis e gt C rad"(.r,Xt). Logo para t suficientemente grande,
temos um Xi € E para algum 0 < { $ t e, portanto Xt € y(T). Como

nom(/,Xt) # 0 segue que .r c y(r), e nesse caso / C E, o que contradiz
novamente a hipótese de estabilidade à direita de C.

Portanto Hom(Z)B, y) = 0 (qualquer que seja y C C.
Seja X C C, pelo argumento acima Hom(D.B,a'-X) = 0, então segue pela Pro-

posição 1.6.5 que pdX $ 1.

Mostraremos agora a existência da seqüência tilting.

Considere seqüencia de .B-módulos {MilícN, onde cada Mi e a soma dos módulos

em 'r'iE. Então essa seqüência é uma seqüência tilting em C.
De fato,

8 pdA4, $ 1, pois cada somando de À4{ está em C

e Como C é estável à direita, cada r-órbita de (J intercepta a'''iE uma única vez,

portanto l7- leal = jl--órbitas de CI = lnBI, onde nB é o número de .B módulos

simples. Portanto 7--iEo é um módulo tilting (Veja jl]). 3

. Ext'(.A/.,.A6) = 0 para ig .j. De fato, como u"(.A4.) < z,a(MÍ+t), então

Hom(MJ+t, À41.) = 0 para todo ã 2 0. Pela fórmula de Auslander Reiten 1.6.6

Ext:(Ã4,, rMj+t) = 0. Logo Ext:(]Wi,MJ) = 0. Observe que Miai = a"'À6.
Assim cada À4;+i C M?

Portanto cada Mi é um módulo tilting e {.A43líeN forma uma seqüência tilting
em modo.

2) Suponhamos C estável à esquerda, então Hom(X, .B) = 0 para todo X c C.
De fato, como C é estável à esquerda não existem projetivo em C. Suponha por
absurdo que existe um projetivo indecomponível P e um .B-módulo X € C tal que

3Veja, jll para maiores detalhes e a prova de que número de somandos de um módulos tilting é

o número de módulos simples da álgebra, esse fato é uma consequência do Lema de Bongartz j161
e da equivalência entre Addl' e a subcategoria dos .B-módulos projetivos.
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Hom(X, P) # 0. Como P # C existe / € rad"(X,P). Se E é a seção definida por
T em mod.B, então P # E. Por outro lado X € y(7'), pois se X € X(T) teríamos

Hom(.T, y) # 0, sendo que y(T) contém todos os projetivos indecomponíveis. Pelo
Lema 4.2.2 a) para todo t > 0 existe uma seqüência

x --L w: --!!-. ... ----. .4/ -.g!- p

com .A irredutíveis e gt € rad"(Mí,N). Logo existe um to tal que Mt. c y(T).
Portanto nom(z(T), y(Z)) # 0, o que é uma contradição, pois o par (Z(T), y(r))
é um par de torção em modo.

Logo Hom(X, P) = 0 para todo indecomponível P, donde Hom(X, B) = 0 para
todo X C C . Conseqüentemente idX $ 1.

e Seja {M:} o .B-módulo formado pela soma dos -B-módulos em 7-iE, então idX $
l

e Como C é estável à esquerda cada 7--órbita intercepta 'rE uma única vez
Portanto

riEol = j7--órbitas de CI = lnBI, onde lnBjé o número de .B-módulos simples.

e E*:t:(.M., MJ) se .j $ e.

De fato, sabemos que z,"(À4;+i) < z,d(MJ) se .j $ i, então

Hom(]Wj, À/.+i) = 0

peia Proposição 4.2.11. Mas, nesse caso, Hóiü(MIÍ, ]14;+t

iiÕii(]w, , À/.+i)

e, Ext:(.AA, MJ) omente se

Hom(Mi, I'-À4.) = 0,

) - 0. Como

então Ext:(.A/., À6) = 0.

Concluímos assim que cada Mi é coti]ting e À4i+i Ci ]Wi
{À4;lícN é uma seqüência cotilting em modo.

portanto aseqüência
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4.3 Seqüênciastiltings

Analisaremos agora uma relação interessante entre duas sequências tiltings em
uma componente de conexão de uma álgebra inclinada -B.

Definição 4.3.1 Sejam R um amei, T e .N dois .A-módulos n-fáZtángs de tipo ./imita

pam algum n C N. l){zemos que T e .V são Add-equãuaZentes se AddT=AddN.

Proposição 4.3.2 Sejam {7:licN e [HjljcN duas seqüéncias táZtángs tais que

a) P«« c'da á c N e«É.te «m .j. t«Z q«e Hj C Ta « .j > .ji;

b) para cada.j C N ezãste iÍ taZ gz&e 7: € /1ja para lodo í > ij;

Então ([jgZ) e (]igNj) sâo Add-eq&itiaZentes e, po anta geram tãZtíngs ma lma siCN jeN
'Lsomorlos.

Prova: Como sabemos que 11071 e ljlpHj são tiltings de tipo anito, basta mos-

trar que (ljqZ)X =(141pl%)X. De fato, para cada Z existe um índice .ji tal (iue

Ext'(Z, .1%) = 0 para todo .j 2: .ji, então

€N J€

E*:t"(Z, l@Nj) B lj9EM"(T., J%)
neN {eN

pe[o Lema 1.5.10. Portanto ]!gi.Hj C 7r- para todo í € N. Segue pelos Lemas

1.5.7 e 1.5.9 que Ext"( -mZ,lim-Z%) - 0, ou seja ljg.r4 c (llaZ)l e por 2.3.2
(l@A)l ç (l@=)'L

jeN {eN

De forma análoga (l@Z)a Ç (ljg.nÇ)l. Concluímos então que

E

€ j€

(i9z)" - (i9a)',
mas isso implica que

Add([9Z) - Add(]H4),
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ou seja, l4giZ e l!!p.f$ são Add-equivalentes. Em outras palavras, esse módulos
têm os mesmos comandos indecomponíveis. Isso nos diz que lilp7: e ljlpHj geram

módulos tiltings maximais isomorfos.

E

€

Lema 4.3.3 Sejam Á uma áZgebra hereditária, T um .4-módulo tãZtíng clássico e

B = EndT. (7onsÍdere uma componente de c07zerão C de ]'a e E] o sZáce deter'manada

por T em C. Suponha que C seja estáueZ à direita. Sejam Zo e .hlo dois módulos
tilfings com todos os comandos {ndecotnponúeás em E+. Então ea;êste um no C N

taZ que a"'"Zo Ç ]Vol

Proa: Seja no td que p"(No) < z,Ú(r'"':Zo), então nom(7''"':zo,No) = 0.
Suponha por contradição que Extt(No, r'"'Zo) # 0, então pela fórmula de Aus-

lander Reiten 1.6.6 Hom(r'"''tZo, No) # 0, o (lue é uma contradição. Portanto
Exti(No,r'"'Zo) = 0 e como pdNo $ 1, r-"'Zo c /Vd

Naturalmente, repetindo o argumento do lema acima, existirá um mo > 0 tal que

r'"'No Ç 7#-. Isso nos (üz que seqüências obtidas a partir de dois módulos tiltings
em uma componente de conexão estável à direita de I'B satisfazem as hipóteses da
Proposição 4.3.2 e portanto os limites dessas seqüências serão Add-equivalentes.

Proposição 4.3.4 Sejam .A uma áZgebra hemdítáha, T um .,4-módulo [áZtáng cZássáco,

B = EndT e C uma componente de conexão de I'a. Suponha C estável à direita e

sejam n € N e ]W um módulo t Ztãng com todos os soma7zdos ándecomponúeís E+
Então para cada n € N l-'"À/ é um .B-módulo tÍZtÍng.

Prova: Como M € AddE+, então cada somando de M está em C e portanto cada

somando de 7 "M C C, pois C é estável à direita. Disso segue que 'r "M C AddC e
pd7''"M $ 1. Observe que o número de somandos de r'"À/ é exatamente o mesmo
número de somandos de M.
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Suponha que Exti(I'''"À/, 7'''M) # 0, então Hom(l"'"À4', r-"+t.A/) # 0. Se
!!QU(a'''".A/, r'"+:À/) = 0 existe um mor6smo não nulo/ : T "M ----» P para algum

projetivo indecomponível P. Como para n > 1, todos os comandos de 7''"M c

E+, existhá um morfismo não nulo de Z(T) para y(7'), pois qualquer .B-módulo
projetivo indecomponível pertence a y(r), mas isso é uma contradição. Portanto

!!Qg!(l"''M, 7--"+:À/) # 0. Segue pela equivalência I'- : meda ----» ãi;ãz? que

Hom(7-''+'À/, r'"+'M) # 0.

Repetindo o argumento para Hom(l"''+i.A/, T-n+i+lÀ/) enquanto 0 < { $ n -- l,

temos ao fim do processo, !!QD(l"'M, À/) # 0. Mas nesse caso Ext:(M, M) # 0, o
que é uma contradição. Portanto Exti(r'".A/, 7-'"M) = 0. Logo r'"M é tilting.

Iremos agora obter uma seqüência tílting a partir dos transladados de um .B-
módulo tilting M em AddE+

Dizemos que uma seqüência {7:.}icN de módulos tiltings em uma componente de

conexão estável à (hreita é crescente se existir um mo c N tal que p"(Z) < p"(8)
e ""(Z) $ pa(n) + mo para todo í $ .j.

Proposição 4.3.5 Secam C uma c07nponente de conexão esfáueZ à demita e JI/ um

módulo t Zli7zg com todos os comandos em E+. .Então ezÍsÍe mo € 1V Za/ que os

znaduZos da /07 77za 7} = 7''imo.A4' c07}sfztwe77z a77za sequencza fz/fttzg crescente {7llicN

Prova: Seja mo tal que z,"(M) < Pd(a"'"'':M), então pela Proposição 4.2.11
Hom(r'"''iM, M) = 0. Segue pela fómiula de Auslander Reiten 1.6.6 que

En:(.M, .'-'"M)

portanto I'-'"oM C .A4'-t. Analogamente para qualquer i> 0 temos que p"(r'i"oM) <

P.(1'''(:+:)"'o-lM'). Então Exti(I'-';"'M, 7-(i+l)moM') = 0 pelo mesmo argumento

utilizado acima. Logo 7:+i € 7'.a. Como cada 7:. = r'Í"oM é tilting pela Pro-
posição 4.3.4 e ]W é tilting por hipótese, a seqüência de módulos {TilieN forma uma
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seqüência tilting em modo. A sequência é obviamente crescente pela forma com
que foi construída.

Para finalizar veremos agora que álgebras hereditárias e álgebras concealed de

tipo de representação iiúnito admitem seqüências tiltings, e portanto é possível
obter módulos tiltings não 6nitamente gerados sobre essa álgebras.

Corolário 4.3.6 Se .B é ama áZgebm Acreditada básica indecompont'ueZ de tipo de

representação {n$nito, ou se B é concealed, então ehstem módulos tiltings e cotil-
tángs {nánátos em Mod.B.

Prova: Basta observar que a componente pós-projetiva de -B é uma componente de

conexão estável à direita e que a componente pré-injetiva é também uma componente

de conexão e é estável à esquerda. O resultado agora segue pelo Teorema 4.2.12.

Apresentamos o exemplo abaixo para mostrar que se no Teorema 3.2.1 não exi-

girmos que AddZ # Add7} e não exigirmos seqüências tiltings crescentes então
podemos obter seqüências tiltings "constantes" e com limites tendo somandos inde-

componíveis distintos.

Exemp[o: Sejam ..4 uma ]K-A]gebra, n C N, T e .V dois .4-módu]os n-ti]ting

tais que AddT #Add.V e seqüências: {7:licN com 7: = T e {JVjljcN com ]Vj = .V.
Então iilp7} = T e lim.Nj = .V, mas AddT #AddN.

íeN {eN

Veja nas figuras 4.1 e 4.2 exemplos de configuração dos módulos nas componentes

de conexão de uma álgebra hereditária, Essa figuras permitem visualizar como po"

demos conseguir as seqüências tiltings ou cotiltings em sobre essa componentes. Na

figura 4.1 partimos da seção de6nida pelos projetivos na componente pós-projetiva
e construímos uma seqüência tilting tomado os transladados de Auslander Reiten

1- " dos módulos nessa seção. Na figura 4.2 tomamos a seção formada pelos módulos
injetivos e construímos uma seqüência cotilthg através dos transladados r'
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3 2 = 1

Figura 4.1: Sequência tilting em uma componente de conexão estável à direita

c: c. c.

Figura 4.2: Seqüência cotilting em uma componente de conexão estável à esquerda
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4.4 Módulos fg-colimites

Apresentaremos nessa seção uma condição necessária à existência de uma certa
classe de módulos t-colimites sobre álgebras inclinadas.

Vamos supor que todas as á]gebras trabalhadas durante a seção sejam ]K-álgebras
sobre um corpo a]gebricamente fechado ]K.

Sejam .4 uma K- álgebra e T C Mod.A um módulo n-tilting, para algum natural
n. Dizemos que T é um tilting fg-colimite se existir uma família de módulos
tiltings clássicos {ZlicN em moda tais que AddZ # AddTj se € # .j, T.+i € (71)a

e T = lirp7;. Analogamente um módulo é dito fg-limite se existe uma família de
módulos coti]tings (]]. € N com dimensão projetiva inferior a ].

Pelo Teorema 3.2.1 se T = hip%, então pdT $ 2 e portanto T é 2-tilting
Sabemos também que se -B for uma álgebra inclinada que possui uma componente
de conexão estável à direita, então existem módulos tiltings fg-colimites em modo.

Poderíamos perguntar então se toda álgebra inclinada admite um módulo tilting

fg-colimite. Nesse sentido, observa-se, em primeiro lugar, que em geral se existir um
tal módulo, então existem infinitos módulos indecomponíveis finitamente gerados

com dimensão projetiva 1. Em particular .B tem que ser de tipo de representação
in6nito.

Exibiremos a seguir uma condição necessária para a existência de módulos fg-

colimites em álgebras inclinadas. Para tanto vamos necessitar de uma série de novos
conceitos. Seguiremos a ordem de apresentação e as definições de l31 para apresentar

a noção de tipos reduzidos à direita e à esquerda de uma álgebra, bem como algumas

proposições que serão usadas aqui.
Seja .B uma K-álgebra inclinada conexo, então existe um quiver finito conexo

e sem cic]os orientados E e um módu]o ti]ting 7' sobre a ]K-álgebra IKE ta:is que

.B =EndT. Então o quiver de Auslander Reiten de .B possui um slice cujo quiver é
isomorfo a E'P. Esse quiver, em geral não é unicamente determinado por -B, mas se
E e E' são quivers obtidos da forma acima, então eles têm o mesmo grato subjacente

e podem ser obtidos um do outro por uma seqüência admissível de reflexões. O grato

i€

F
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subjacente E do quiver E é denominado o tipo de .B.

Definiremos o tipo à esquerda de .B d& seguinte forma. Se B possui um slice em
uma componente pós-projetiva, o tipo à esquerda de -B é o grado vazio. Se isso não

ocorre, então -B possui uma única componente de conexão C que não é pós-projetiva.
Se C não possui módulos projetivos, isto é, se C é estável à esquerda, então o tipo
à esquerda de B é o tipo de B. Suponha então que C possua módulos projetivos.
Seja E a subseção de C constituída pelos módulos estáveis à esquerda M em C tais
que existe um caminho em C de comprimento maior ou igual a l de .A/ para algum
projetivo e tal que qualquer possível caminho entre M e um projetivo seja seccional.

A subseção E em geral não é conexo, então E = Ei U E2 U . . . U Et, onde cada Ei
é uma das componente conexas de E. Chamaremos E de subseção extrema à
esquerda de B. O grato subjacente a E será chamado de tipo à esquerda de B.

Dualmente de6niremos o tipo à direita de .B como segue. Se .B possui uma

componente pré-mletiva, então o tipo à direita de .A é definido como sendo o grato
vazio. Caso contrário .B possui uma única componente de conexão C a qual não é
pré-injetiva. Se C não possui módulos injetivos, então de6nimos o tipo à direita de

.B como sendo o próprio tipo de .B. Se C contém módulo injetivos, seja E a subseção
de C consistindo de todos os módulos estáveis à direita M c C tais que exista um

caminho de comprimento maior o igual a l de um injetivo para M e qualquer desses
caminhos seja seccionar. Seja E = Et U E2 u E3 U . . . U Et, onde cada Ei é uma
componente conexo de E. A subseção E será chamada de subseção extrema à
direita de .B e o grato subjacente será denominado de tipo à direita de B.

Proposição 4.4.1 Seja .B uma áZgebru inclinada de tipo de representação {zlánàfo.
.B é conceaZed se e somente se pd.A4 = 1 e idM = 1 para quase todos os máduZos, esta

é, eãste arena um lztímero ./inato de máduZos para os quais pdM # l ou id.A4 # l.

Prova: Veja l3j Proposição 3.3.

Seja .B uma álgebra inclinada de tipo de representação infinito. Se .B tem uma
componente pós-projetiva contendo um slice, ou se a única componente de conexão
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de B não contém módulo projetivos, definimos tipo reduzido à esquerda. de -B

como sendo o tipo à esquerda de .A. Assuma que a única componente de conexão
de B não é pós-projetiva, mas contém projetivos, e seja E = Et U E2 U E3 U . . . U E.

a subseção extrema à esquerda de .B. Definimos a subseção extrema reduzida
à esquerda de -B como sendo SI u E; U Ea U . . . u E;, onde para cada i, SI é o
subquiver pleno de Ei obtido removendchse todos os vértices poços O tipo reduzido

de .B é o grato subjacente à subseção extrema à esquerda reduzida de .B.
De forma análoga definimos o tipo reduzido à direita de .B. Se B possui uma

componente pré-injetiva contendo um slice ou se a única componente de conexão
de B não contém módulos injetivos, definimos o tipo reduzido à direita de .A como

sendo o tipo à direta de .A. Assuma que a única componente de conexão de .B
não seja pré-injetiva mas contenha injetivos, e seja E] = Ei U E2 U Ea U . . . U E.
uma subseção extrema à direta de B. Definiremos o a subseção extrema reduzida à

direita de .A como sendo E; U Xl! U E; U . . . U ZI, onde para cada {, E; é o subquiver
pleno de Ei obtido removend(Fse todos os vértices fontes. O tipo reduzido à direita
de B será defiúdo como sendo o grato subjacente à E. A proposição abaixo e o

corolário que a segue são devidas a Assem e Coelho e recomendamos uma leitura de

l31 para os detalhes da demonstração.

Proposição 4.4.2 Sda .B uma áZgebra ncZínada de tipo de represenlaçã0 7z@nita

gue não s a conceaZed, e E um sZáce em I'a.

a) pdÀ/ = 2 para quase todos os sucessores {ndecomponúeis M de E se e somente se

o tipo reduzido a dãreta de B é vazio ou uma união düjHnta de gratos Dynkin.

b) id.A/ = 2 para quase todos os predecessores ndecomponúeis M de E se e somente
se o tipo redulzido à esquema de B é vazão ou uma união disjunta de trajos
DIJnkin.

Corolário 4.4.3 Seja .B uma áZgeóra 7zcZÍnada de tipo de representação á7i@nifa
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a) Se .A tem um sZáce em tina compare?zte pós-projetiua, então pdÀ/ = 2 para quase
todos os módu/os {ndecomponúeás .A/ se e somente se o tipo 71edwido à dãmta
de B é uma unção disÓunta de gratos Dynkin,.

b) Se 4 tem um sZáce completo em uma c07nponente pré-í7Üetiua, então id.A/ = 2

para quase todos os módulos indecomponíueis M se e somente se o tipo deduzido
à esquerda de A for 'uma bnaão disjunla de gratos DUnkin.

Vamos agora a proposição que fornece uma condição necessária à existência de
módulos fg-colimites em álgebras inclinadas

Proposição 4.4.4 Sega .B tina áZgebru inclinada de tipo de representação i7zánãta
que zzão sda concealed e E o sZáce na c07nponente de conexão C de de I'a.

aJ Se C /or pós-projetáua e .A admite am módulo fáZtíng fg-coZãmíte, então sezl
tipo induzido à direita possui um subgrafo eucíidicLno.

b) Se C for pré-ãnjetáua e A admite um módulo tiiting tg-colãmite, então seu tipo
mdaizido à dãm fa possuí um suóg7n/o eucZediano.

Prova: Faremos somente a prova de a) sendo que b) á dual. Como existe pelo me-
nos um módulo fg-limite em mod.B, existirá infinitos módulos tiltings 6nitamente

gerados com dimensão projetiva menor ou igual a 1. Segue pelo Corolário 4.4.3 a)
que o tipo reduzido á direta de B possui um subgrafo não Dynkin e conseqüente-
mente possui um subgrafo euclidiano.

Pode não existir uma componente de conexão pos-projetiva, ou uma componente
pré injetiva, mas o resultado é válido caso exista.

A contrapositiva da proposição acima permite-nos aârmar que se .B for uma
álgebra inclinada de tipo de representação infinito que não seja concealed e E um
slice na componente pós-projetiva de I'e, se o tipo reduzido à direita de .B é uma

união de grifos Dynkin, então .B não admite um módulo fg-colimite.
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4.5 Outras álgebras com módulos t-colimites

Nesse seção veremos como obter módulos t-colimites em outro tipo álgebras, as
que possuem componentes pós-projetivm standard generalizadas e estáveis à direita.

Definição 4.5.1 Sejam .A uma IK-óZgeóra e C uma compone7zte do qu uer de .4us-

l«de, -leite« r« de .A. Dize«.os q«e C é st«d«M ge«e«Zá«d« « r«i"(X, }') = 0

pam quaZguer X, y C C.

Lema 4.5.2 Seja Á uma áZgebra básica ándec07nponz'üeZ contendo uma componente

pós-projetãua C e escreva .A = Pi 111 Pa. SziPon/za que Pi € addC, nenhum somando

de P2 pede'tce a C e que Hom(Pa, Pi) = 0. .Então annC a P2-

Prova: Seja .A = .4ei LIÁe2 uma decomposição do .A-módulo regular .A tal que
.Aei 3 Pi e .Ae2 3 Pa. Considere z € annC, então a;Pí = 0, logo z..4et = 0. Sendo
z = a;el + ze2 e zei € ..4el, então z := ze2, logo z C ,4e2. Portanto annC Ç ..4e2.

Considere agora z C .Ae2, então g := Àe2 para algum À € .4. Clamo e2.4ei :í
Hom(.Ae2,.4et) a Hom(Pa,PI) = 0 temos que Àe2Pi = 0. Portanto Àe, € aimPi.

Como os somandos de PI formam uma seção de C, então annPi=annC por j31].
Portanto z C annC e conseqüentemente annC = .Ae2. Logo annC a Pa.

Teorema 4.5.3 Sejam 4 uma K-áZgebra de dãme7zsão ./imita contendo uma c07npo-

nezzte pós-pruyetit;a C e .B = ::11:7' Sziponhamos que C seja standard generalizada,
estável à dãwitü e contendo uma seção $nita 6.. Então existe um módulo t-colàmãte
em..4

Prova: Seja -B = H . Sabemos por j311 que B é inclinada e C é a componente

de conexão de I'a. Então os módulos de a. formam um slice em I'a e .A/ = ll W;
JVliCZX0

é um B-módulo tilting. Como C é estável à direita Tt = r-iÀ/ forma uma seqüencia
tilting em I'B, pois para um A-módulo M com todos os somandos em C ser .B-módulo

é equivalente a ser .A-módulo, portanto Ext(Z, %) = 0 se { < .j e pd.4(Tk) $ 1 para
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todo k € N, pois todos os .B-módulos projetivos indecompoúveis estão em C e são

também projetivos em .A. Logo {71.}iCN formam uma seqüência tilting em mod.B.
Então cada 7} é um .4-módulo tilting parcial, portanto pela Proposição 2.4.2 cada
7} pode ser completado a um .4-módulo tilting digamos 7: 111 Mi = Ht com XJ - 7Ü-
em Moda, Então pd.ZL $pd7} < n. Logo {Ht} é uma seqüencia tilting em Moda.
C) resultado agora segue pelo Teorema 3.2.1.

A prova que apresentamos acima utiliza do teorema de completamento 2.4.2 pala

completar cada módulo tilting parcial e portanto sabemos que existe o complemento

mas não sabemos quem é esse módulo. Vamos sugerir uma outra prova que deixará
mais explícito onde podemos encontrar um complemento para esses módulos.

Outra prova: Seja -B = 1;;Í:ã' Sabemos por j31] que -B é inclinada e C é a com-
ponente de conexão de I'a. Então os módulos de A constituem um slice em I'B
e À/ = 111 ÀA é um .B-módulo tilting. Como C é estável à direita 7: = 7 iM

À4.eAo
forma uma seqüência tilting em I'a, pois um A-módulo .A/ com todos os soman-

dos em C é .B-módulo e todo .B-módulos de C é também um .A-módulo, portanto
Ext(Z, 7lí) = 0 se í < .j e pd.4(Zh) $ 1 para todo k c N , pois todos os .B-módulos

projetivos indecomponíveis estão em C e são também projetivos em .A. Logo {7'.}icN
é uma seqüência tilting em mod.B. Como cada Ts é um .B-módulo tilting, temos um
aiagraina

o ----, .a ---» zP ---.» zF ----, o

para cada ie 1V com ZP e XI C add7:. Olhando em mod4, temos que .4 B B ll P,
onde os somandos de P não pertencem a C. Logo obtemos a seqüência

o ----, Z' -.-.o

que é uma seqüencia exala em moda com ZP ]] P e Zi € add(7? ll P). Portanto

7} [l P é um módulo ti]ting. Nesse caso temos uma seqüência tilting {7} LI Plicw
em mod.A e o resultado segue pelo Teorema 3.2.1. Portanto existe um módulo
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t-colimite em Mod.4

Observe que H/ = Zf- = Z 1.1 P e portanto AddXi=Add(T, llP). Então os

módulos -Hi e Z são Add-equivalentes e não faz diferença o modo com que comple-

tamos os módulos tiltings parciais que sempre teremos limites Add-equivalentes.

Figura 4.3: Sequência tilting obtida em uma componente standard generalizada
estável à direita

Na figura 4.3 mostramos um exemplo de como construir seqüência tilting em
componentes pós-projetivas que satisfaçam a hipóteses do Teorema 4.5.3 e cuja

álgebra satisfaçam as hipóteses do Lema 4.5.2.
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