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Cl:apítulo l

Notação e alguns resultados de
.z\lgebra
/

1.1 Notação
Usaremos as seguintes notações constantemente, a menos de algumas poucas ocasiões,
onde será indicado explicitamente.

Quando .A é definido através de 1?, escrevemos .4 := .B.
Dado um conjLmto finito E, denotamos por IZI sua cardinalidade.
Dada uma categoria C, e dois objetos 2t e B em C, denotamos o conjunto de todos

os morfismos de U para B por Homc(2t,B), com a menção à categoria C omitida
quando não há ambigüidade. As vezes, principalmente quando há um isomoríismo
natural entre dois objetos a e B, escrevemos 2( = B no lugar de U = B.

A menos que mencionado explicitamente, todos anéis considerados serão comuta-
tivos, com unidade. Muitas vezes usamos morfismo como sinónimo de homomorfismo
de objetos na categoria conespondente. Assim, por exemplo, um morfismo de anéis é
um homomorfismo que preserva a unidade, um morfismo de R-álgebras é um inorfismo
dos anéis correspondentes que preserva os escaleres de R (sendo R um anel).

Dado um domínio Á, seu corpo de frações será denotado por n'ac(.A). Lembramos
que nac(.4) é isomorfo à localização de .A no ideal nulo.

Para um ideal :í em um anel -A denotamos por V(:J) o conjunto dos ideais primos
de .4 que contêm :J. Por dim(,4) entendemos sempre a dimensão de Krull do anel .4. O
completamento :J-ádico de Á é denotado por Á]. Lembramos que .4] = !im ,4/:J"

O anel dos inteiros módulo n denotamos por Z/nZ. O anel dos inteiros lJ-ádicos,
definido como o limite !!!y.Z/p"Z, será denotado por ZP.
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Os símbolos Z, W'ç, Q, R e C, significam sempre, como usual, o anel dos inteiros, o
corpo com q elementos (q potêi.loa de um primo), o corpo dos racionais, o corpo dos
reais e o dos complexos.

Dado um anel ,4, sua localização num elemento / é denotado por .4jl//l ou .4.r

Se P é um ideal primo de .A, denotamos a localizacção de .A no complemento de p
por '4P O ideal maximal de .4P é denotado por P.4P ou ainda mp, e o corpo resíduo
correspondente por K(P), i.e, K(P) = ÁP/mp Lembramos que K(p) B nac(.A/p) (videj4,
Ch.2, Prop.21), e que portanto se P for maximal temos n(p) = .4/p.

Analogamente, dado um .4-módulo M, definimos sua localização num elemento
/ C .4 por À// e num ideal primo P C Spec(.4) por À4P Lembramos que para qualquer
localização num conjunto multiplicativo S C .4 temos o seguinte isomorfismo entre a
localização de .4, denotado por .AIS il, e a de À/, Jt/IS il

m'ls :l = m' ®.,{ ,4ls':l (1.1)

Para um grupo abeliano G denotaremos sua parte de torção por t(G), por GP seu
p-subgrupo de Sylow e por Gp' a p'-parte de t(G).

1.2 O N.uttstel,ten,suta

Será usada mais adiante a seguinte versão do cé]ebre ]VuZZste/Zensatz de Hilbert

Teorema 1.2.1. Sega R uma áZgeóra .$nílamenle gerada sobre um corpo k. Então
(i) EÜ,ste um mor$smo de k-átgebras, R --, k.
(ü) Tod,o i,d,eal «animal d,e R é o núcleo d,e '«« t«l «or$s«o.
(ii{) A intersecção de todos os maúmai,s de R é o niLradi,cal de R.

Para uma demosnstração veja, por exemplo, j21, A.81 . Segue se imediato do Teorema
rlllP'

Corolário 1.2.2. Se R /or wm corpo, então a edezzsâo R D k é finita

E esta conseqüência do Nullstellensatz que será utilizada na sequência



(capítulo 2

Introdução

Seja G um grupo abeliano finitamente gerado e ZICI seu anel de grupo integral. Então
ZICI é um anel comutativo noetheriano e é natural estudar o esquema afim associado
a ZICI, i.e., o esquema Spec(ZJGI). l É bem conhecido (vide j21, Sec. 2.21) que ZICI é
uma álgebra de Hopf que representa um esquema de grupo afim diagonalizável sobre
Z, i.e. um esquema de grupo afim que é um produto finito de cópias de G. e vários p..
(veja a Seção 3.6 para a definição desses esquemas de grupo). Mais geralmente, isso se
aplica a qualquer anel de base k. Se k é um corpo, a estrutura topológica de Spec(klGI)
é razoavelmente simples, comparada com a de Spec(ZIGI), já que sua decomposição
em componentes irredutíveis é de fato uma decomposição em componentes conexas.
Se, além disso, G é finito, então cada uma dessas componentes consiste de um único
ponto. Mesmo sobre um corpo k o feixe (9x pode ser um tanto complicado, devido à
eventual presença de elementos nilpotentes nos seus talos (quando char X; = p e G tem
p-torção) .

Contudo, uma complexidade muito maior aparece quando k não é um corpo, tal
como o anel dos inteiros de um corpo de números algébricos. Evidentemente, Z é
o anel mais natural e básico que se pode pensar desse ponto de vista. Neste caso
já no nível topológico a estrutura de Spec(ZIGI) é não-trivial no sentido que suas
componentes irredutíveis se intersectam em vários pontos (ou subesquemas de dimensão
maior, conforme o grupo G é finito ou não). A intersecção refiete a decomposição de
certos ideais em anéis de inteiros ciclotõmicos (que dependem de G) , e mostram quão
relacionadas estão a topologia de Spec(ZIGI) e a aritmética de tais anéis.

Quando passamos para o nível dos feixes, aparecem as singularidades, e a comple-

iLembramos que um ponto de vista similar é adorado anualmente em relação aos números
algébricos. Por exemplo, o livro de J. Neukirch j121 estuda a teoria de números algébricos usando
a linguagem dos esquemas.
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xidade destas está diretamente ligada à estrutura do p-subgrupo de Sylow de G. De
fato, a relação é bem transparente: a diferença entre a dimensão do espaço tangente
e a do esquema num ponto singular (que pode ser vista como uma primeira apro-
ximação de quão complexa é a singularidade) é igual ao número minimal de geradores
do p-subgrupo de Sylow de G (p é algum primo que divide it(C)l).

O exemplo mais simples é o envolvendo o grupo OP, o grupo cíclico de ordem p. Neste
caso, o espaço topológico de Spec(ZJCpl), consiste de duas componentes, uma isomorfa
a Spec(Z), e a outra a Spec(ZI(pl). As Componetes se intercectam num único ponto,
que é o único ponto singular de Spec(ZJCpl). Como a aritmética de ZIGI influencia a
tipologia de Spec(ZIOpl) é bem claro neste caso: o fato de haver somente um primo
acima de p em ZI(pl (vide, por exemplo, l22, Ch.7, Prop. 7.4.11) implica que só há um
primo na interseção (acima de p também).

A tese é organizada da seguinte forma.
Nas seções 3. 1 a 3.4 lembramos as definições e algumas das propriedades elementares

dos conceitos de Geometria Algébrica que serão usados na maior parte no capítulo 4,
embora alguns resultados importantes sobre anéis de grupo já são obtidos no capítulo 3.

Na Seção 3.5 fixamos a notação referente aos módulos de formas diferenciais de
Kãhler assim como lembramos alguns fatos básicos. Em seguida calculamos esses mó-
dulos para anéis de grupo importantes como os integrais e sobre corpos, pala um grupo
finitamente gerado. Estes cálculos têm um interesse intrínseco, mas além disso alguns
deles são essenciais na determinação dos pontos singulares de Spec(ZIGI). As dife-
renciais de Káhler, juntamente com um fato conhecido, a Proposição 3.5.5, permitem
facilmente determinar os pontos ramificados do morfismo Spec(ZIGI) --, Spec(Z), com
G finito (vede Proposição 3.5.14).

Na Seção 4. 1 são estabelecidos nossos principais resultados, o primeiro dos quais
é o Teorema 4.1.2, que descreve a decomposição de Spec(ZIGI) em componentes irre
dutíveis, seus pontos de intersecção e pontos singulares. A dimensão do espaço tangente
num ponto singular é determinada no Corolário 4.1.5. Um estudo mais detalhado dessas
singularidades é feito através do completamento formal de Spec(ZJGI) num dado ponto
singular, o que é feito no Teorema 4.1.9. O caso de um p-grupo abeliano finito pode
ser interpretado de forma mais transparente, o que é destacado no Corolário 4.1.10.

A descrição topológica de Spec(ZJGI), para G finito, segue também do exposto no
artigo de M. Atiyah l21 no qual, entre outros resultados, foram estudados os ideais
primos do anel de representação R(G) de um grupo G finito (não necessariamente co-.
mutativo). Um estudo de R(G) , e seus ideais primos, com G um grupo de Lie comapcto,
foi feito por G. Segar no artigo j151. O livro de Serre j181 sobre representações linea-
res de grupos finitos também tem informações interessantes sobre o espaço topológico
Spec(R(G)), para alguns casos particulares.
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Contudo, a. questão de determinar os pontos singulares, ramiâcados, completamen-
tos, e a dimensão dos espaço tangente nesses pontos não foi abordada nos artigos e
livro mencionados e, tanto quanto sabemos, em nenhum outro lugar.



Capítulo 3

Geometria Algébrica: Fatos básicos

Este capítulo serve essencialmente como fonte cómoda de referências e para lembrar,
qume sempre sem demonstrações, l fatos usados na seqüência. Contudo, todos os fa-
tos mencionados aqui estão facilmente acessíveis na literatura indicada. As referências
básicas para este capítulo são l8, Ch.lj e jlO, Ch.21.

3.1 Esquemas
3.1.1 O espectro de um anel
Dado um anel .4 definimos o conjunto Spec(-Á) como sendo o conjunto de todos ideais
primos de .4. Como todo anel comutativo sempre tem ao menos um ideal maximal,
temos sempre que Spec(.4) # 0.

Podemos munir Spec(.A) de uma tipologia da seguinte forma: Os fechados são os
conjuntos da forma b''(a), onde V(a) := {P C Spec(.4)ip D a} e a é um ideal de -4.
Segue da definição de ideal primo que os conjuntos V(a) assim definidos satisfazem os
axiomas para fechados num espaço topológico. A topologia assim definida é a copo/agia
de Zahsk{ ou espectral. Ela claramente não satisfaz o axioma de HausdorR.

Mais geralmente, definimos V(-8) := {P C Spec(.A)ip D E} para qualquer subcon-
junto E C .4. O caso particular mais importante é quando .E = {/}, sendo ./' um
elemento qualquer de .4. E claro que temos V(./') = V((/)). Isso nos permite deânir os
seguintes abertos, denominados apertos principais: l)(./') := Spec(.A) \ }'(/). Os D(/),
com / C .A, formam uma base de abertos para a topologia espectral de Spec(.4), um
fato de grande importância teórica e prática.

iCom exceção de algumas breves indicações espalhadas ao longo do texto
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A associação A m Spec(4) é funtorial (contravariante) em A,? da categoria dos
anéis na dos espaços topológicos, i.e., se y : A > B é um morfismo de anéis, então

temos o morfismo induzido nos espectros (já que a imagem inversa de um ideal primo

é sempre outro ideal primo)

qyº : Spec(B) — Spec(4), (3.1)

dado por q q"!(g); ese: B > C é outro morfismo de anéis, temos (4 o 9)º =

qº oWº. Em virtude da fórmula

(0)UV(a)) = Vív(a)),

fica claro que «º é contínua na topologia de Zariski.

Segue das definições que temos o homeomorfismo*

V(a) = Spec(A/a).

Se 5 € A é um conjunto multiplicativo, temos uma corespondência biunívoca

entre primos de SIA e primos de A tais que pN S = (. Portanto, o morfismo

qº : Spec(S-LA) — Spec(A), associado ao morfismo canônico p : A > SIA, é
um homeomorfismo de Spec(S-!4) com o subespaço de Spec(A) formado pelos primos
p disjuntos de S. Em particular, temos o homeomorfismo:

D(f) E Spec(A,). (3.2)

3.1.2 Feixes

Feixes são num certo sentido uma generalização do conceito de função numa variedade.

Formalmente, partimos de um espaço topológico X, e construímos a categoria Ouvx

cujos objetos são os abertos de X e os morfismos são definidos assim: se U e V são

dois abertos de X, então Homouvx (U, V) consiste do morfismo de inclusão, se U E V,
e é vazio nos outros casos.

Um pré-feixe U +» F(U) com valores numa categoria C é um funtor contravariante
F : Ouvx > C. Tipicamente C é uma categoria como a dos grupos abelianos, dos

anéis, dos módulos, etc..., e assim temos os feixes de grupos abelianos, de anéis, de

2A não-funtorialidade desta associação quando os anéis não são comutativos é um dos obstáculos

mais básicos à construção de uma teoria de esquemas para anéis não-comutativos. Para mais detalhes,

veja [20).

3Este homeomorfismo é de fato um isomorfismo de esquemas, e o mesmo vale para o seguinte.
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módulos, etc... Dados dois abertos C/ C V o morâsmo correspondente em C é denotado
por p : /(V) ---, F(C/) e chamado de restrição. Um moríismo de feixes (sobre X)
f? : .F --} Ç é simplesmente um morfismo do funtor / para o funtor Ç. Isso significa que
o seguinte diagrama é comutatívo (em C) para todo par de abertos t/ C V

/'(}'')

/'(u)

-!ÉIL ç;(v'')

-eÇ:L ç(u')

Definição 3.1.1. Dado um pré-/eàze .F a uaZores numa categoria C na qual limites
dáretos ezástem (e.g., qualquer uma das mencionadas acima), e um ponto oc c X,
dehnimos o tal,o q de F em n por

r= :- !B /'(u),
em que o limite é indexado 'por todas vizinhanças abertas que contêm, = e os 'mor$smos
do limite são dados pelas restrições.

Para um exemplo, veja a Proposição (3.1.4).
Um pré feixe é chamado de /eáze se as seguintes condições forem satisfeitas

1. Se U é um aberto e (%) é um recobrimento aberto de U, e se s C F(U) é tal que
PU,v.(s) = 0 para todo á, então s = 0.

2. Se C/ e % são como no item acima e existem elementos s{ C .F(%) para cada
ã com a propriedade PV,,v.n%:(s{) = Pb,Knb(sj), para cada i,.j, então existe um
(único, se a condição acima for satisfeita) s € .F(C/) tal que pu.K(s) = s{ para
cada {.

Dado um pré-feixe .F podemos associar de forma natural e única um feixe /'+, que é
chamado de feixe associado a .F (j101, Chip. 2, Prop. 1.2).

Para a definição dada aqui do feixe estrutural (2x sobre Spec(.A), assim como a
do funtor M -} JW, da categoria dos .4-módulos na dos Ox-módulos, precisamos da
seguinte definição.

4 statk (Inglês), abre (Francês), Hall (Alemão)
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Definição 3.1.2. Suponha que C} seja fa/ que qualquer sistema projetíuo de oó#etos de
C adm'ita um limite projetiuo.

Seja X um espaço topos,ógico, ÇB uma. ba,se de abertos para. cl topotogia, em X. De-
nomãnaremos pré-feixe sobre B, a valores em C, wma /amzaãa de o@etos .F(C/) c C,
associados a, cada U C ÇB, e lama. jamtüia de mor$smos pvu . FÇV) --, FÇU). de$ni-
dos para cada par (C/, V) de elementos de !B tais que U C y; esses mor$smos devem
satÍs/fizer as condições: pg = 1/-(u) e pu ' pu o py' pra U C V' C W/.

.Z)e$nimos Calão o pré-feixe .F ' a valores em C;, para todo (aberto U

.F '(U) :- !@ /'(}''),
onde V percam'e o c07Üunto dos y € B cais que V C C/.

O limite projetivo acima é tomado com respeito aos morfismos pP'. Além disso,
para U C B, o morfismo canónico /' '(C/) ---. .F(U) é um isomoríislno.

Para deinostrações dos fatos mencionados na definição acima e mais detalhes, veja
l8, Ch. 0, 3.2j. Definições equivalentes podem ser encontradas em j10, Ch.2, li21 e j19,
Clh. 51. A construção do feixe estrutural dada no livro de Shafarevich é bem próxima
daquela dada aqui.

A definição dada a seguir irá permitir definir esquemas na próxima seção.

Definição 3.1.3. Chamamos de feixe estrutural sobre X = Spec(.4) e denotamos por
Ox OIJ, A o feixe associado ao pré-feixe DÇf) -+ AÍ de$nido sobre a, base ÇB da tipologia
de X fo'r'nada, Fetos DÇf).

Anal,ogamente, dado um A-módulo M. de$nàmos o feixe de A-módulos M por
DÇj) -, Mí.

Tendo esta definição, e lembrando do isomorfismo

.Ap '!!y'''l',
em que / percorre o conjunto multiplicativo .4 \ P, podemos calcular o talo do feixe
estrutural de Spec(.A) em qualquer ponto:

Proposição 3.1.4. O talo do /eíze está-utwraZ Ox no ponto # P satli/az

(9x,, B '4p. (3.3)
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3.1.3 Espaços anelados e esquemas
T)nfi ni ,-ana TI áei p ncyvvv

Definição 3.1.5. t/m espaço anelada comeste de wm par (7', Or), onde T é um espaço
toT)o\ógico e (9T é um, feixe de anéis sobre T.

Um morfismo de espaços anelados de (T, Or) para (S, Os) é um par (/, /1) consis-
tindo de uma aplicação contínua / : T --> S entre os espaços topológicos e um morfismo
de feixes /l : (9s --' /+Or, onde ./*Or é o feixe sobre S dado por V -» /*Or(V) :=
Or(/':(V)), para qualquer aberto }' em S.

Portanto, um isomorfismo de espaços anelados consiste de um homeomorfismo nos
espaços subjecentes / : 7' a S e um isomorfismo de feixes sobre S : /i : Os 3 ./'*Or

Um morfismo de espaços anelados (/, ./:1) induz um homomorfismo de anéis nos

.f} : OS,J(t) --' OT,..

talos

(j101, p. 72). De fato temos, para qualquer t C T, um morfismo

O.(}') ---» Or(/':(}')) --, Or,.,

pala toda vizinhança aberta V de /(t) em S. Como esses morfismos formam um sistema
indutivo, passando ao limite direto obtemos o morfismo /l

Definição 3.1.6. Se os anéis Or.t /atem anéis /orais, para q«aZquer ponto t C T,
dizemos que (T, Or) é um espaço localmente andado.

Um morfismo de espaços locamente anelados é um morfismo (./, .fH) de espaços
anelados tal que, para qualquer ponto t C T, os /tH são homomorfismos locais de anéis
locais.'

Temos então associado a cada ponto z um corpo, o corpo resíduo definido por

«(«) :- O,/m,,

em que m, é o ideal maxima] de (?,.
Por exemplo, para X = Spec(Z) o corpo resíduo do ponto genérico (0) é ((2, e de

um ponto fechado pZ é Fp Lembramos que dado um espaço irredutível X, dizemos que
um ponto a € X é genérico se {z} = X.

SDados dois anéis locais (.A, m) e (B, n), dizemos que um morfismo p : Á --, B é local se g(m) C n

13



Note que um morfismo de espaços ZocaZmente anelados /tH
para todo f C T, uma extensão de corp

Os,/(t) '+ Or,t induz,

n(/(t)) --, «(t)

Se .4 é um anel, X = Spec(.A), então (X, Ox) é um espaço localmente andado. l)e
fato, dado o espaço Spec(.4), podemos construir um espaço localmente andado tomando
como feixe estrutural (2x o feixe .A definido em (3.1.3). A fórmula (3.3) mostra então
que (Spec(.A), .4) é um espaço localmente anelada.

Além disso, um homomorfismo de anéis p : Á --} Z? induz um morfismo de espaços
localmente anelados (/,/1) : (y,(9r) --, (X, OX), y = Spec(B), e, reciprocamente,
qualquer morfismo de espaços localmente anelados (/, /B) : (y, Or) --, (X, Ox) é indu-

zido por um homomorfismo de anéis .A --, B (j101 Prop.(2.3)).

Definição 3.1.7. Urra esquema afim é um espaço ZocaZmente ane/ado que é somorl/o ao
espectro de algum amei. Mais geraZmenfe, um esquema (T, (?r) é um espaço /oca/mente
aReJado no qual todo ponto tem uma uáz n/lança aberta U la/ que (C/, Or C/) é um
esquema a$m.

Um moríismo de um esquema (X, (9x) para outro (y, OV) é o morfismo entre os
espaços localmente anelados correspondentes.

Os esquemas formam uma subcategoria plena da categoria dos espaços localmente
anelados. Os esquemas afins formam por sua vez uma subcategoria plena daquela dos
esquemas.

Por outro lado, o funtor contravariante .4 -, (Spec(.4), .A) estabelece uma anti-
equivalência entre a categoria dos esquemas afins e a categoria dos anéis (vede l8, Ch.
1, i.6.SI).

Um dos conceitos da teoria dos esquemas mais importantes usados nessa tese é o
conceito de ponto regular.

Definição 3.1.8. Z,)ado um esquema X e um ponto z C X, dizemos que z é um ponto
reg«lar ;' « dãm.«.ão d. Ã,uZZ d. a,'e/ Zo''Z Ox,, /o« {g-Z ã dàm.«sã. do .(.)-e.p«ço
uetoha/ m,/m:. Se dim«(,)(m./m:) > dim(Ox,,), dizemos que o ponto z é singular.

Por exemplo, o anel de inteiros algébricos i)K de um corpo de números /( é sempre
regular. De fato, í)K é unidimensional, e como suas localizações nos primos maximais
são anéis de valorização discreta, segue que os m,/m2 também são unidimensionais
sobre os respectivos corpos resíduo.
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Algumas propriedades de finitude

A seguir, definimos algumas condições básicas de finitude sobre esquemas e morfismos
de esquemas. Na prática, e certamente aqui neste texto, essas condições quase sempre
serão satisfeitas, mas a importância delas se deve em grande parte ao fato que muitos
conceitos importantes, como de morfismos nãcFramificados, étale, etc.., a serem vistos
posteriormente, só podem ser definidos, ou têm algum interesse, se elas forem satisfeitas.

Definição 3.1.9. [/m esgwema X é ]oca]mente noetheriano se X pode ser recoberto
por abertos a@ns da ./b,ma Spec(.Ai), com cada .A{ u«z anel noetAeràano. O esquema
X é alto noetheriano se eZe /or ZocaZmente noether ano e quase-compacto.6 .Z,)e /07ma
equáuaZenÉe, X é noetAeráano se puder ser recoóerlo por um número finito de abertos
aáns da /arma Spec(..'li), com cada .A{ noetAeràano.

A seguinte proposição dá uma visão bem clara de quando um esquema é localmente
noetheriano.

Proposição 3.1.10. ZI/}n esquema X é localmente noetheMano se e somente se para
cada aberto a$m U = Spec(,4) em .X, o amei .Á é noethereano. Em pzr chiar, um
esquema aám Spec(.A) é noetAehano se e somente .4 é um anel noether{.zno.

A demonstração pode ser encontrada em j10, Ch. 2, Prop. 3.21.
A condição de ser noetheriano é satisfeita em praticamente todos os casos inte-

ressantes. Já as condições definidas a seguir, de ser localmente de tipo finito, de tipo
finito e finito para um morfismo de esquemas são mais delicadas, e não é preciso muito
esforço para encontrar exemplos que ocorrem 'naturalmente', e não satisfazem algumas
delas (ou todas).

Definição 3.1.11. [/m mor$smo / : X ---} y de esquemas é ]oca]mente de tipo finito
se ezãste um recoórámento de y por abertos a$ns H = Spec(-B{) [aZ que para cada á o
abe,fo /':(U) pois« ser recoberto por a#ns G:f = Spec(.Aij), com cada ,4:j uma .B:

áZgebra ./ináfamente gerada. Se / : (U) puder ser recoberto por um número finito de Gj,
di,demos q'ue f é de tipo anito.

Definição 3.1.12. C/m mor$smo / : X --} y é finito se eàste um recobrimenÉo de y
por apertos aáns % = Spec(.B{) tal qwe para c.da {, /':(%) é a$m, ígKaZ a Spec(.4í),
onde Ai é uma. Bi-ál.febra que é hm Bi-mód'uto $nitamente gerado.

6(làuase-compacto tem a mesma definição que compacto em Tipologia Geral, i.e., um espaço é
compacto se todo recobrimento aberto dele possui um subrecobrimento finito. A razão de incluir o
'quase' no nome é para distingui-lo da noção de compacto como em Topologia ou Variedades, onde o
axioma de separabilidade de Hausdorff é incluído desde o início nas definições.
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Segue trivialmente das definições que finito implica. de tipo finito, que por sua vez
implica localmente de tipo finito

EzempZo 3.1.13. Por exemplo, o moríismo Spec(ZJGI) ---, Spec(Z) é finito se o grupo
abeliano G for finito, e é de tipo finito se G for finitamente gerado.

Ea;emp/o 3.1.14. Seja i-)K o anel de inteiros algébricos de um corpo de números K
(i.e., IK : QI é finito). Então o morfismo Spec(Ã) ---, Spec(DK) induzido pela inclusão
S)K C /(, nunca é finito. Ele não é sequer de tipo finito, já que para que isso ocorresse
[)K deveria conter um número finito de ideais primos.

Por outro lado, o morfismo Spec(f)K) --, Spec(Z) é finito.

Para mais detalhes, veja jll, Ch.l, $il.

3.2 Soma e produto de esquentar
Dada uma família {X.} de S-esquemas quaisquer podemos definir sua soma X :=
L.l. X. da seguinte forma. O espaço subjacente a X é a soma dos espaços subjacentes
aos X., i.e., X é a união de subespaços abertos X: dois a dois disjuntor, e tais que
para cada a existe um homeomorfismo @. de X. sobre X:. Mlunindo cada um dos X:
do feixe (Ú.*)*((?x.), o espaço topológico X se torna um esquema, a soma da família
{X.}. Se y é um esquema, a aplicação / -, (/ o @..) define uma bijeção funtorial em

Hom(llX., y) B ll Hom(X., y).
y

CI CI

Em outras palavras, 1.1. X. representa o funtor covariante y ---» n. Hoin(X.., y), da
categoria dos esquemas na dos conjuntos. E claro que esta representabilidade define
univocamente a soma, a parte não-trivial sendo a construção acima, que estabelece a
existência.

Em particular, quando temos dois esquemas afins X = Spec(.4) e y = Spec(B),
sua soma X H y é igualmente afim, sendo igual a Spec(.4 x B).

Para definir produto precisamos definir o conceito de um S-esquema.

Definição 3.2.1. Z)ado um esquema ./üo S, urn S-esquema rou esquema sobre SJ
consiste de um esquema X .junto com um mor$smo u : X --, S, cAamzado morfismo
estrutural.

Dados doi,s S-esquema,s H . X --, S e u . Y --+ S. 'um m,or$smo X para. Y como S-
esqu,ema,s é um 'morfismo de esqueurílas f . X ---+ Y compatível, com'u, e u. i.e., u -- uo f.
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Os S-esquemas formam então uma categoria. Se o esquema de base é afim, digamos
S = Spec(.A), é usual dizer .4-esquema no lugar de S-esquema. Por exemplo, todo
esquema é um Z-esquema, de forma única.

De forma análoga, é definido o produto. Dados dois S-esquemas X e y o produto
./iórado X xs y é por definição o objeto que representa o funtor r'

r n -F(T) Homo(T, X) x Homo(T, y)

da categoria dos espaços localmente anelados na dos conjuntos
Temos então o isomorfismo funtorial

Hom(7', X xs y) = Homo(T, X) x Homo(7', y). (3.4)

Em particular, ao morfismo identidade de X xs y corresponde um par de S.
morfismos, as pro#eções do produto X xs y

Pi : X xs y -> X, P2 : X xs y --> y

A bijeção (3.4) é então dada em termos de pi e p2 por:

g -» (P: . g, P, . g).

Alémdisso,seu : X +S, o: y--+ .Sem : Xxsy }Ssãoosrespectivos
morfismos estruturais, temos u o pt - u o p2 :: w.

Um morfismo importante para a teoria, cuja existência segue de imediato de (3.4),
é o morfismo diagonal.
T).G..;,.=.-. Q ') 9
x / \JXIXxxqy LÁv q.r e H n H

tal, que 'p\ o b.XJS
O morfismo diagonal Ax/s
: P2 o a.x/s := lx

X --, X xs X é o único S-mor$smo

A construção do esquema X xsy tomaria muito espaço aqui. 7 A parte mais longa
consiste em reduzir a construção ao caso em que os esquemas X, y e S são afins,
digamos X = Spec(B), y = Spec(C') e S = Spec(.4). Então não é difícil de ver que
Spec(.B ®..l C') juntamente com os morfismos de esquemas induzidos pelos morfismos ,4
lineares -B --} B 6).4 C' e C' --} .B®,.iC dados por b n be) l e c n 1 (8c, respectivamente,
representa o funtor F nesse caso.

Uma notação freqüentemente usada quando um dos esquemas X ou y é afim,
digamos y = Spec(B), é escrever X 6)s B no lugar de X xs y Se S for também afim,
S = Spec(,4), então a notação é abreviada ainda mais para X ®.,! B.

dalém disso, só usaremos aqui na Tese o caso afim da construção
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Com o conceito de produto vibrado e a notação que acabamos de fixar, podemos
relacionar a intersecção de dois fechados com esse produto da seguinte forma. Dados
dois fechados V(a) e y(b) em Spec(Á), sua intersecção é dada por }'(a) n y(b) =
V(a + b), o que segue imediatamente das definições. Como b'(a + b) = Spec(.4/a + b)
e .A/a + b a .4/a (8.4 .Á/b, temos que:

I'(a) n }'(b) çg y(a) ®« y(b) }'(a) xs.«(«) }'(b). (3.5)

3.3 Fibras de um morfismo
Dado um morfismo de esquemas / : X --} y e um ponto y C y., definimos a fibra X.
de / acima de Z/ como sendo o produto

X, :- X ®r «(g/)

Note que por definição X, é um esquema sobre o corpo resíduo K(3/). A terminologia é
justificada pelo seguinte resultado (veja pot exemplo j10, Ch.2, Ex. 3.10 (a)l):

Proposição 3.3.1. O esquema X. é homeomoz$o ao s&bespaço / i(g/) do espaço suó
jacente a X.

Em muitas situações o estudo dos esquemas X, para todo (ou mesmo alguns pontos)
g/ nos dá informações importantes a respeito do morfismo ./' ou até do próprio esquema
Iremos ver isso claramente em pelo menos uma situação na Subseção (3.4.2).

Uma das aplicações mais básicas e importantes do conceito de fibra consiste em
aplica-lo ao caso y = Spec(Z). Como qualquer esquema é um Z esquema de ma-
neira única, podemos considerar, dado um esquema qualquer X, as fibras do morfismo
canonico

X --, Spec(Z).

Acima do ponto genérico (0) de Spec(Z) temos a chamada ./irra genérica Xo := X6)zQ
e acima de um ponto fechado pZ temos a chamada redução módu/o p do esquema X, o
produto -XP := X 6)z ]Fp Então a todo esquema está associada uma família infinita de
esquemas sobre os todos os corpos primos.

Este ponto de vista de olhar as fibras sobre Z é muito importante, especialn-Lente
no caso de esquema aritméticos (como os anéis de grupo que serão tratados mais
adiante). De forma mais geral, olhar os esquemas de forma relativa, i.e., não estudar
só o esquema em si, mas morfismos, é um avanço fundamental da teoria dos esquemas
em relação à Geometria Algébrica Clássica.
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3.4 NClorHsmos planos, rama.6cados e étale
As referências básicas para esta seção são jl, Ch. 5,6,71, jll, Ch.ll e l9.

3.4.1 A4orflismos planos
Dado um morfismo de esquemas .f : X -+ y., temos para cada ponto r C X o morfismo
local de anéis locais .d : (?v,.f(=) '''} (9x,=. Assim Ox,,. se torna um OV..f(=)'módulo
por meio de .n e dizemos que / é piano em z se Ox,, o é sobre (9r,/(=) Se isso
ocorre para todo ponto iç, dizemos que / é plano. Para esquemas afins, temos que
p' : Spec(.B) --, Spec(.A) é plano se e somente se 1? for plano sobre Á (via p). Isso
segue do fato que p : .4 --} .23 é plano se e somente se pq : .4P-i(q) ''} -Bq for plano para
todo q C Spec(B). ;

Uma maneira de pensar intuitivamente num morfismo plano de equemas / : X ---} y
é como uma família de esquemas de mesma dimensão, parametrizada pelos pontos
fechados y C y, em razão da seguinte proposição:

Proposição 3.4.1. Se / : X --, y é um mor$smo piano de esquemas, então
dim(Ox,, ,) = dim((2x,,) -- dim((2V.,), sendo Z/ = /(z).

Uma demonstração pode ser encontrada em jll, Ch.l, Remark 2.61.
Analogamente, definimos / : X --, y como sendo ./ieZmente p/ano em z se .a o for,

com a condição adicional que / seja sobrejetor. Esta condição é redundante para o caso
afim, em virtude da seguinte proposição:

Proposição 3.4.2. Z,)ado um mor$smo de anéis p : ..'l --, B, são equáua/entes emITe s{
(i,) O mor$smo -p . A --* B é $elmente otan,o.
ráí) O mor$smo g' : Spec(B) --, Spec(.A) é sobrdetor.
ráià) p ' .B # B para todo {deaJ mazàmaZ P de .A.

Para uma demonstração, veja, por exemplo j21, Ch. 13, Thm. 13.21 ou jll, Ch.l,
Prop 2.71.

3.4.2 Morfismos não-ramificados
Dizemos que um morfismo que é localmente de tipo-tinto / : X --} y é não-rami#cado
em z C X se a n(g/)-álgebra (aqui Z/ = /(z)) Ox,,/m,.(9x,, for um corpo e uma extensão
finita e separável de K(y). Isso equivale a dizer que devemos ter m. . Ox,, - m. e que

8De fato basta verificar essa condição para q maximal, veja, por exemplo, jll, Ch.l, prop. 2.21
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K(z) deve ser uma extensão finita e separável de K(y). Caso contrário / é ramà@cado

No nível afim, isso quer dizer que o moríismo de esquemas p' : Spec(.B) --, Spec(.4)
associado ao de anéis p : Á --' B é não-ramificado em q C Spec(.B) se e somente se o
ideal primo p := g't(q) gera o ideal maximal em .Bq (i.e., sua imagem sob o morfismo
local de anéis locais -4P --} -Bq gera o ideal qBq) e o corpo K(q) é uma extensão finita
e separável de n(P). Portanto essa definição de não-ramificado generaliza a usada na
teoria dos números algébricos.

A proposição mostra a importância da noção de fibra no estudo da ramificação de
um morfismo.

emr

Proposição 3.4.3. Seja / : X --} y um mor$smo de esquemas idealmente de tipo
finito. Então as seg'vintes a$1mações são equiual,e'ates:
(i) f é n,ão-rangi,Rcado;
0í2 p«a todo ponto y C y, a ./irra X, --, Spec(K(Z/)) é não-ram@cada;
({ü) tod,as abras geo'm,étri,ca,s d,e f são 'n,ão-rami$cadas; 9
(iu) para todo y C Y, a $brct X, tem UTn recobrimento aberto por abas da .for"ma Spec(A),
com .4 uma K(Z/)-áZgebra separáueZ;

ru9 para todo 3/ C y, X, = ll Spec(ki), onde os k{ são edensões .$nãtas e separáveis de
«(z/)

Para a demonstração, veja jll, Ch.l, Prop. 3.21

3.4.3 Morfismos étale
Pela definição dada acima de não-ramificado, qualquer imersão fechada de esquemas é
um morfismo não-ramificado. Isso indica claramente que o conceito de não-ramificado
em geometria algébrica não concorda com a noção de um recobrimento não-ramificado
de espaços topológicos ou, mais particularmente, de superfícies de Riemann. Para eli-
minar a possibilidade de fibras fechadas de dimensões diferentes, impomos a condição
adicional de o morflsmo ser plano, e chegamos ao conceito de étaZe.

Definição 3.4.4. Se o mor$smo / : X --} y localmente de tipo .$nÍto /or plano e
não-rami@cado em z, dizemos que / é étale em z.

Pode ser provado que de fato essa noção de ser étale generaliza a de um recobrimento
não-ramificado de superfícies de Riemann, trabalhando com curvas algébricas sobre (C.

disto é, para todos morfismos Spec(k) --, y, com k um corpo algebricamente fechado, X ®r k ----
Spec(k) é não-ramificado
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Para. uso no exemplo seguinte, dado um polinâmio P c -AIZ'l, sendo .4 um anel,
dizemos que P é separáueZ se (P, P') = Álrl, i.e, se P é inversível em .4lrl/(P'). Outra
forma equivalente de dizer isso é: P é separável se e somente se sua imagem em K(p)ITI
é separável (no sentido usual da teoria dos corpos) para todos primos p C Spec(Á).

Para uma classe de exemplos, considere um anel .A e o quociente -B := .4l7'l/(P),
em que P é um polinâmio mõnico em 4lrl. E claro que, como -A-módulo, -B é livre, de
posto igual ao grau de P Como temos B e),{ K(P) = K(p)lrl/(-P), com .P a imagem de
P em K(P), concluímos que Spec(B) --, Spec(.A) é étale se e somente se P é separável.

Por exemplo, Spec(Zl7'l/(T2 2)) --, Spec(Z) é étale no complemento do ponto

Na próxima seção será estabelecido que Spec(ZJGI) --, Spec(Z), para G finito, é
étale no complemento do conjunto {(pt), . . . , (p«)} dos divisores primos de ICI.

3.5 Diferenciais de Kãhler
Para uso futuro faremos alguns cálculos envolvendo as diferenciais de Káhler para anéis
de grupo, e antes aproveitamos pala 6xar a notação e lembrar para futura referência
alguns fatos básicos. Para demonstrações e mais detalhes, veja, por exemplo, jl, Ch.
5,6,7], [11, Ch. l].

3.5.1 Definições e propriedades elementares
Sejam .A e .B anéis comutativos .A --., .B um morfismo de anéis através do qual .B se
torna uma .A-algebra. Uma .4-derivação de -B para um B-módulo M é uma aplicação
d : Z? M que é .4-linear e satifaz a regra do produto do Cálculo.

O conjunto de todas Á-derivações de -B para ]\4 é denotado por Der.4(B, M).
Definimos então o .B-módulo Qa/.4 juntamente com a derivação universal dn/.4 da se-
guinte forma. ''

Definição 3.5.1. O módulo de dlÉferenc a s de .f(ããZer, ç2a/,4, é o obyeto qHe representa
o /untar cou«{-te M -, Der,t(B, M). OanonÍcamente «saciada a este abeto está «
.4-derivação un uersaZ da/.a : B --, QB/A

Equivalentemente, qualquer ,4-derivação d : B --} M se fatora através da universal
da/,4. O par (dB/.4, QB/.4) sempre existe e é único a menos de um único isomorfismo.

loEstritamente falando, deveríamos escrever nb/..l , já que os elementos de QB/.4 estarão ligados às
l-formas diferenciais na teoria dos esquemas, mas como não ocorrerão nesse texto formas mais altas
(elementos da álgebra exterior A(QB/.4)) omitiremos o l da notação.
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Tal par pode ser construído da. seguinte forma. Seja B ®.4 .B --, B a aplicação
definida por b ® b' -» bb' e :J seu núcleo. Então o par (dB/.,i, QB/.,l) é (d, 7/:J'), sendo d
a derivação d : .B ---, :J/:J2 dada por d(b) = 1 6) b -- ó e) l mod J2

Uma outra forma de construí-lo é partir do -B-módulo livre nos símbolos d(b) e
passar ao quociente pelo submódulo gerado por d(b + b') -- d(b) -- d(Z)'), d(bb') -- ó'd(b)
bd(b') e d(a), com « € .A e b, b' C .B

Observação 3.5.2. E fácil ver, especialmente pela última construção, que se 1? é uma
.4-álgebra por meio de um morfismo sobrejetor p : .4 --, .B, então QB/..l = 0. De
fato, Qa/,l é gerado pelos dB/,4(b), com b € Z?. Como p é sobrejetor, dado b c Z?
temos b = p(a) para algum a C .4. Agora, a ,4-linearidade implica que da/..{(b) =
dB/«(P(')) - dB/,.(« ' IB) - 0

Esse conceito se generaliza para esquemas. Seja X um S-esquema e Ax/s : X ---»

X xs X o morfismo diagonal. Definimos então o feixe de diferenciais por Qx/s =
A*(Z/Ze), onde Z é o feixe de ideais que define a imersão fechada de a.(X) em algum
aberto W de X xs X. Isso dá ao feixe Qx/s uma estrutura natural de (2x-módulo
Quando X = Spec(B) e S = Spec(.A), temos

Qx/. - (Qa/«)

Precisaremos de algumas propriedades funtoriais do módulo na/..{.
Dados morâsmos de anéis .4 H Z? ---+ C', temos a seguinte seqüência excita de

C'-módulos:

Ç2./« 'D. C' --* Ç2c/« --, Ç2o/. --» 0. (3.6)

As aplicações na seqüência exala vêm da propriedade universal do módulo de di-
ferenciais mencionada acima, e do fato que o funtor extensão de escaleres é adjunto à
esquerda do funtor de restrição de escaleres.

Para mais detalhes desta e das seguintes propridades, veja, por exemplo, jl, Ch.6,

Se C' = B/Â, onde Â é um ideal de B, temos outra seqüência excita de (7-módulos:
gil

.R/Â2 --} QB/.,l ®a C --} Ç2o/.a --> 0.
A primeira aplicação é k + R2 n da/.4(k) ® Í.

Além disso, o módulo de diferenciais é compatível com a extensão de escalaies
,4 ---» ,4', i.e., (B' = B (8..l ,4' é a álgebra extendida)

(3.7)

Ç2a'/.4' Ç2B/.,I ®B B' = Ç2B/.4 ®.4 '4'. (3.8)
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Dado um conjunto multiplicativo S C Á cuja imagem está contida num conjunto
multiplicaivo T C .B, temos

QT-ÍB/S-i.4 := 7''iQB/.'i- (3.9)

(A derivação canónica correspondente é obtida pela regra usual do quociente) .
O produto tensorial .Bi ®..l B2 de duas .4-álgebras tem como módulo de diferenciais

o módulo:

f2Bi®..IB2/.4 JI'(Qa./«) © .j;(0,,/«). (3.10)

Aqui .j. (a = 1, 2) denota o morfismo canónico -B.. --, .Bi 6).a B2 e .jl: é o funtor que
extende os escaleres de B. para -Bi ®..1 l?2, isto é, .jl:(.a/) = M e)B. (BI ®.4 .B2).

Observação 3.5.3. O módulo de diferenciais também é compatível com o produto direto
de anéis:

Ç'2Bi xB2/4 :: Ç2Bi/,4 (D Ç2B2/A.

Oóseruação 3.5.4. Segue de imediato disso e do fato que Qt/K = 0 para qualquer
extensão finita separável (para ver isso, basta considerar o polinõmio minimal de um
elemento À C Z, e tomar a derivada) que para uma -K-álgebra finita separável .4 ii
temos

S Z.,4/K' :: U.

Este é o caso por exemplo de uma álgebra de grupo KIWI de um grupo abeliano
finito cuja ordem não é divisível pela característica do corpo K.

Uma aplicação importante do feixe de módulos Qx/r é que seu anulamento dá uma
condição necessária e suficiente para a não-ramificação de / : X --} y. De fato temos:

Proposição 3.5.5. Sega /
ü$1mações são equiual,entes:
(i,) f é «ã,o-««i$c.do;
(ü) o fei« çlxjV é unto;
(iii) o morBsmo diagonal. &xlV . X --, X x y X é hma, imersão abeüa.

X -..-+ Y l.ocatmente de tipo-anil,o. Então as seguintes

Para a demonstração, veja por exemplo jll, Ch.l, Prop. 3.5j

l iSejam /( corpo, }( um fechamento algébrico de ,l{, e .A uma -K-álgebra. Dizemos que .4 é sepaiável
se lã1 := .4 ®K .K tem radical de Jacobson nulo. Para outras condições equivalentes a esta, vqa, por
exemplo jll, Ch. 1, $31.
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3.5.2 O espaço tangente
Ao contrário do que se faz usualmente na teoria das variedades diferenciáveis, onde
se define primeiro o espaço tangente, depois o vibrado tangente e então as formas
diferenciais, na teoria dos esquemas é mais coveniente começar do módulo Qx/s e
então 'dualizar' pma chegar ao espaço e vibrado tangente.

Definição 3.5.6. Z,)ado um mor$smo de esquemas ./ : X.--} y. o espaço tangente de
Zariski de X/y em z C X é deÉnído como o K(z)-espaço ueÍorãaJ

Tx/v(z) Hom.(,)(Qx/r(aç) , n(z)) ,

.«. q«. Qx/V(«) Qx/v ®o* «(«)

Por exemplo, se X = Spec(.A) e y = Spec(k), com (.4, m) um anel local que contém
um corpo k isomorfo ao seu corpo resíduo, então Q.4/k ®.a k a m/m2 (vide j10, Ch.2,
Prop.8.71). Daí concluímos que para z - m temos

Tx/r(z)

o dual do K(z)-espaço vetorial m/m2- i2

3.5.3 Aplicação às álgebras de grupo
Ca[cu[aremos agora o módu]o ç2k]c]/t nos casos que k = Z ou k = ]F, (de fato o caso
k = Z é o mais importante, em princípio qualquer outro pode ser calculado a partir
rlpqqpl

E bem-conhecido (e fácil de ver) que para o anel de polinõmios .B = .4lTI, . . . , Tnl
visto como ,4-álgebra, temos QB/.4 -: B©" e a derivação universal dB/,4 é simplesmente
a diferencial total de um polinõmio em n variáveis.

Suponha para simplificar que Á é noetheriano. Colho toda .4-álgebra finitamente
gerada C' é um quociente .4lTI, . . . ,Tnl/Â de uma álgebra polinomia1 .4lTI, . . . ,Tnl
(para algum n), a seqüência excita (3.7) nos diz que o módulo ç2c/.4 pode ser descrito
por n geradores {dTI, . . . , dTn} e relações da = 0, 1 5; á $ m, onde {Pi, . . . , .f3,:} são
geradores do ideal R.

i2Às vezes esse dual é tomado como a definição de espaço tangente em z, com Á = Ox.= e m = m.
Embora seja provavelmente mais natural intuitivamente que a dada aqui, esta última tem a vantagem
de se generalizar de forma mais óbvia para a definição de vibrado tangente, além de ser a mais cómoda
para expressar os nossos resultados sobre módulos de diferenciais de anéis de grupo em termos do
espaço tangente
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Por exemplo, se C' .4l7'l/(P(r)), temos

Qo/« - 0/(P'(t)),

onde t é a imagem de 7' em C'.
Este é o caso da álgebra de grupo ZJCnl = zl7'l/(r" -- 1) do grupo cíclico de oi'dem

n (por causa da compatibildade com produtos sensoriais (3.10), este é o caso essencial
a ser considerado). E imediato então que:

Ç2"]o.]/«/(n) Z/nZ)IGI.(3.11)
Mais geralmente, considere a álgebra de grupo integral de um grupo abeliano finito

G. Como G é um produto direto de p-grupos cíclicos, a fórmula (3.10) reduz o cálculo
de QzlCI/z àquele de (3.11) com n potência de um primo. Obtemos assim a fórmula

o"]q/« - (1)(z/p?: )lo.:'l ®«[..:: ] zlcl , (3. i2)

na qual a soma direta é sobre os p-grupos cíclicos que aparecem na decomposição de
G (de forma que os pi's não são necessariamente distintos)

Oósert/anão 3.5.7. A. álgebra de grupo integral do grupo abeliano livre de posto r é
ZITI, ZT', . . . , Tr,7:.''l. Como este último é a localização de ZITI, . . . ,Z.l no elemento
TI ' T2 ' . . . ' Zr, a fórmula (3.9) implica que

ç2"]c]/« - (zlc'l)"'

Observe também que Spec(ZIGI) é regular, já que é o subesquema dado pelo aberto
principal -D(TI ' . . . - Tr) de Spec(ZITI, . . . , Z.l), o qual é regular por jl, Ch.7, Th. 4.51

Em vista de (3.10), (3.12) e da Observação 3.5.7, podemos completar o cálculo de
Qzlq/z para um grupo abeliano finitamente gerado:

Proposição 3.5.8. Seca G um gr'tipo abeZãano ./inàtamente gerado ct4/a parte Záure de
torção tem 'posto r. Então temos:

ç2"]']/z - (D(z/p:') lq:'l ®«[..::] zlc'l (1)(zlc'l)"'
Agora pela Proposição 3.5.8 e por (3.8) obtemos de imediato o seguinte Corolário,

que é interessante por si só, assim como pela interpretação em termos de espaço tan-
gente dada no Corlário 3.5.12:
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(]orolárío 3.5.9. Sega (; como na Proposição 3.5.8. .Então

Ç2Fplq/F, ' (B'plGI)0(ZP+'),

onde IP é o número de favores T)-cícli,cos de G.
(3.13)

Para alguns esquemas sobre corpos podemos decidir se eles são ou não regulares
simplesmente olhando para o módulo de diferenciais. O próximo resultado é uma ge-
neralização do Teorema 8.8 de j10, Ch. 21.

Teorema 3.5.10. Sda (.A,m) um anel ZocaZ contendo u«z corpo pera:áto k taJ que .,4
é a. Localização de uma k-átgebrct $nitamente gerada.. Então A é regular se e somente
se o .4-módulo Q.4/k é Zãure de posto dim(.A) + tr.d. K/k, onde K = .A/m e tr.d. n/k o
grau de transcendência de K, sobre k.

Z)emonstração. Vede j10, Clh. 2, Ex. 8.11 D

O Teorema acima se aplica facilmente para obter a seguinte

Proposição 3.5.11
somente se G. # l.

Sda G ./inãtamenfe gerado. -Então Spec(P',IGI) é sÍngu/ar se e

Z)emonstração. Suponha primeiro que G. = 1. Então IP,it(C)l é um produto direto de
corpos, e portanto FpjGI é um produto de álgebras de grupo de um grupo abeliano livre
sobre extensões de FP Pelo mesmo argumento da Observação 3.5.7, segue que cada um
destes fatores é regular e então o mesmo vale para FpjGI.

Suponha agora que GP # l e seja P qualquer primo de FpjGI. O anel local (FpjGI)p
claramente satisfaz as condições enunciadas no Teorema 3.5.10. Pelo Nullstellensatz
(veja Corolário 1.2.2), segue que o corpo resíduo de (W'.ICI)P é uma extensão finita
de Fp. Por outro lado, por (3.9) e pelo Corlário 3.5.9, o módulo Q(F.lq)p/F, é livre de
posto ZP + r, enquanto que dim(]P,IGI)p $ dim(F,IGI) = r. Concluímos assim que p é

Como P foi arbitrário na demonstração de (3.5.11), segue que
Corolário 3.5.12
ZP + r.

O espaço tangente a Spec(W',IGI) em qua/quer poRIa tem dimensão

Demonstração. O resultado é uma conseqüência imediata do Corlário 3.5.9 e j10, Ch.
2, Ex. 8.i(,,)l. []

(.corolário 3.5.13. Se (l; é um gz'üpo aóeZáano ./initamenÉe gerado com GP # 1, então
lodo ponto de Spec(IF,IGI) é singular
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Para um grupo abeliano G finito, a Proposição segue diretamente do fato que, para
G finito, Ã. um corpo de característica p, o radical de X'lCI é a.(G, P). Aqui A(G, P)
denota o ideal gerado pelos elementos da forma g 1, com g C P, o p-subgrupo de
Sylow de G.

R K d 'R nrniflpnpãr.
" E'' )Í K,K V

Analisamos a seguir fatos relacionados à ramificação, que na verdade são interessantes
somente para G finito.

Proposição 3.5.14. Seca (; um grtlpo abeZáano ./inato

0) d ./abra de Spec(ZJGI) --, Spec(Z) sopre um primo pZ é Spec(W',IGI), e sopre o ponto
genér co é Spec(QIGI).

rii2 .4s únicas ./abras ram@cadas de Spec(ZJGI) ÍsoZ,re os corpos co'respondentes) são
aquelas acima dos primos que dividem a ordem de G.

Oíí) Os pontos de ram@cação de Spec(ZIGI) --, Spec(Z) são ezatamente os pd«20s
acama dos divisores de l t(G) 1, e e«. partãc Zar o marés«o Spec(ZIGI) --, Spec(Z) não
é étale

Z)emonsfração. (i) Imediato da definição de abra, e não depende de G ser finito, nem
sequer finitamente gerado, o resultado foi colocado neste item apenas por conveniência.

(ii) Sabemos que um morfismo X --, S localmente de tipo finito é não ramificado se e
somente se o ta]o (f2x/s), é O, pe]a Proposição 3.5.5. Assim, tomando X = Spec(]F,IGI)
e S = Spec(F,), (ii) segue imediatamente da Proposição 3.5.9.

Pela Proposição 3.4.3, um moríismo localmente de tipo finito @ : X --} S, de
esquemas noetherianos é não-rami6cado em z C X se e somente se a fibra sobre Ó(z)
for não-ramificado sobre o corpo resíduo de Ó(z). Isso completa a demonstração de
(üi) D

Oósemação 3.5.15. Como ZICI é plano sobre Z, se G for finito todas fibras fechadas
têm dimensão 0, e assim o esquema Spec(ZJGI) tem dimensão l (Proposição 3.4.1).
Mais geralmente, se G é um grupo abeliano íinitamente gerado e r é o posto de sua
parte livre, então a fibra sobre pZ é um aberto principal em Spec(F,it(G)l ITI, . . . , Zrl).
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Por l3, Ex. 7, p. 1261, a dimensão de B'plt(G)llh, . . . , Trl é r, e portanto dim(W',IGI)
Usando novamente a Proposição 3.4.1, concluímos que dim ZJCI = r + l.

r

3.6 Esquemas de grupo
Embora esta estrutura adicional do espectro de uma álgebra de grupo de um grupo
abeliano finitamente gerado não seja usada na seqüência, ela é muito importante para
não ser mencionada.

Esquemas de grupo podem ser definidos da seguinte forma.

Definição 3.6.1. Dado um esquema ./izo S, wm esquema de grupo sobre S é um /untar
contra'variante representámel, da, categoü,a, dos S-esquePTifas na dos grupos.

Se o esquema que representa um tal funtor for afim, digamos O = Spec(-4), os
axiomas que definem um grupo ein linguagem categórica, juntamente com o lema de
Yoneda, implicam que o anel ,4 é uma álgebra de Hopf.

Todo anel de grupo 4 :- klCI sobre um anel comutativo k pode ser considerado
uma álgebra de Hopf com co-multiplicação A(g) = g®g, co-unidade (aumento) c(g) = l
e antípoda S(g) = g i, para qualquer g C G. As álgebras de grupo são comutativas
somente quando o grupo o é, mas elas são sempre álgebras de Hopf co-comutatáuas,
i.e., A o r = a., sendo r : .4 ® .4 --, .4 (8 .4 o twást dado por r(a e) b) = b ® a.

O esquema de grupo 6 é visto então como o funtor

0(R) Homo(Spec(R), ü) B Homo(.A, R),

da categoria das k-álgebras comutativas na dos grupos, representado por Spec(.4)
O esquema de grupo 6 é comutativo (isto é, ©(R) é um grupo comutativo para

toda k-álgebra R) se e somente se a álgebra de Hopf .A for cc-comutativa.
Um exemplo importante de esquema de grupo é o esquema de grupo das unidades,

i.e., G. := Spec(klt,t':l), e portanto G«(R) = RX, o grupo de elementos inversíveis
da k-álgebra R. O anel klt, t il denota o anel de grupo do grupo cíclico infinito, isomorfo
à localização do anel de polinõmios kltl no elemento t (anel de polinâmios de Laurent).

Outro exemplo relacionado é o esquema de grupo das raízes n-ésimas da unidade,
p., que, além de sua importância no contexto geral da teoria, é diretamente ligado
aos anéis de grupo, já que p. = Spec(klCnl), o esquema afim associadoao anel de
grupo do grupo cíclico de ordem n. Aplicado a uma k-álgebra R, ele tem a forma
p.(-R) = {r C Rxlr" = 1}. Segue da classificação dos grupos abelianos finitamente
gerados que um esquema de grupo da forma Spec(klGI) é produto direto de vários

28



pP' com p primo e a um inteiro positivo adequado e várias cópias de G. (tantas
quanto o posto da parte livre de torção de G). Tais esquemas de grupo são chamados
ddagonaZ záueÍs. Mais detalhes sobre os esquemas de grupo podem ser encontrados por
exemplo em j211, 16, Ch. 31 e l71.

Desta forma, o nosso trabalho de Tese pode ser interpretado como um estudo
geométrico de Z-esquemas de grupo diagonalizáveis.
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Capítulo 4

Descrição do esquema Spec(ZIGI)

4.1 Algebras
P

de grupo de grupos abelianos
Seja G um grupo abeliano finitamente gerado e escreva G = t(G) x F', onde F é a parte
livre de G, i.e, um grupo abeliano livre finitamente gerado, cujo posto denotamos por
r. Dado um subgrupo -H de G, denotamos sua ordem por h. Para um primo P de ZICI,
escreva mP para o ideal maximal de (ZIGI)p e K(P) = (ZJGI)p/üp para o corpo resíduo
de P

4.1.]- Tipologia e pontos singulares de Spec(ZIGI)
Neste próximo teorema e no próximo será usado um resultado bem-conhecido sobre
localizações, que por conveniência colocamos aqui o enunciado.

Proposição 4.1.1. Sega .4 um amei, m um ádeaZ maàmaZ de ,4, M um .4-módulo e A

um inteiro > o morPsmo cam,âqico M --, M.lmK M. é sobreljetor, tem núcl,eo
m~ e deÊne um isomorfismo

MjmKM'zM«jmkM« (4.1)

nDemonstração. Veja l4, Ch.2, $3.3, Prop.9

Teorema 4.1.2 Usando a notação estabelecida acama temos

(i)Há uma, correspondência biuTtíuoca entre subir'upas cíclicos anitos H Ç: G e i,de
aís primos mánÍmaÍs aH ros pontos genéricos das compozzentesJ de ZI(71 taZ que:
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Spec(ZJGI) =U y(am),

é a decomposição de Spec(ZJGI) em componentes {m'edutüeàs. .4Zém disso,

(4.2)

(4.3)}'(ax) a Spec ZI(üllFI,

onde (it. é uma h-ésima raiz.phmitiua da unidade, e

Qlt(C)l a ll0((h) (4.4)

é « d«omp«áçã. de H'.dd«ó-n de Qlt(a)l. p«« «. h ./üo dá«{dán'í' ' '«p«nte d. G,
o número de corpo'Rentes irredutheis satifo,lendo (4.3) é i,g'ual ao \útero de subgruT)os
cíclicos de G de ordem h. Se P é um ponto de {nterseção,{.e, se pertence ao menos a
duas componentes, então p está acima de um divisor primo de it(C)

ÕiJ Se q C SpecZJGI pertence a somente zzma componente de SpecZJGI, digamos
}' = Spec(ZI(üllr'l), então (ZJGI)q a (ZIG.ll-PI)ã, onde ii C Spec(ZI(ÜllFI) é o primo
correspondente a q. -Em padÍcuZan', q é regular.

0áí) Os pontos s nguZares /ecAados de Spec(ZJGI) são ezatamente os {dea s mazàmaás
p C Spec(ZIGI) acima dos dÍoásores primos de it(C)l. E«z pari cu/ar, cada ponto (a-
chado) singular é um ponto de intersecção, i. e. petence ao menos a dt as componentes
irredutíveis.

Z)emonstraçâo. (i) Por j14, p. 1481, a decomposição de Wedderburn de Qlt(C)l é dada
por (4.4), e associadas a ela temos os epimorfismos padrão @o : t(G) --, <(h>, Úi

zlCI --, zl(«ll-PI e Ú2 : (QIG'j -' Q(G.)lr'l.
Definindo aH = Ker(@i), temos a seqüência excita

0 --, aH --, ZICI ---, ZI(üll-FI --, 0

Tomando o produto sensorial (sobre Z) desta com Q obtemos outra seqüência exala

0 --, ax ® (Q -' 'QICI ---, Q((Ü)lr'l --* 0,

pois Q é plano sobre Z. Como

QICI a ll Q((ü)IF'l



temos que

Spec(QIGI) = ll Spec((Q((ü)IF'l)

é a decomposição de Spec(QIGI) em componentes conexas. Há portanto uma corres-
pondência biunívoca ax - ®«) entre os ax's e os primos minimais de Spec(QIGI)
(que são os pontos genéricos de sum componentes). A extensão dos coeficientes de Z
para (1) é uma localização, que nos dá uma correspondência biunívoca entre os primos
de ZJCI acima de 0 e os primos de (QIC71 . Esta correspondência evidentemente preserva
as inclusões entre primos e suas alturas, e portanto os aH's são de fato os primos mi-
nimais de ZICI

Seja q C Spec(ZJGI) tal que q n z = (q) e q não divide it(C)l. Defina ./ como
sendo o produto de todos os divisores primos de it(C)l. Todos os idempotentes primi-
tivos de Qlt(C)l pertencem à álgebra de grupo ZI llt(C)l e portanto temos a seguinte
decomposição em componentes conexas:

Spec(Zjl//llGI) 11 Spec(Zll//, (üllF'l)

(a decomposição acima é de fato em componentes conexas já que Zll//,(ÜllFI não
tem idempontentes não-triviais). Vemos assim que nenhum ponto de intersecção de
Spec(ZJGI) pertence ao aberto principal Z)(/) = Spec(Zjl//, (hllPI) de Spec(ZJGI).
Contudo, q € D(.f) pois q não divide /. Isso completa a demonstração de (i).

(ii) Como q não é um ponto de intersecção, removendo de Spec(ZJGI) todas com-
ponentes exceto V obtemos uma vizinhança aberta em Spec(ZI(ÜllFI). Este último
esquema é regular, já que é um aberto principal em Spec(ZI(hllTI, . . . , Z.l) (veja a Ob-.
servação 3.5.7). Como o anel local de uin ponto é determinado por qualquer uma de
suas vizinhanças abertas, concluímos que q é regular e (Zlal). B (ZI(üllFI)i.

(iii) Suponha que p C Spec(ZIGI) é maximal e está acima de um divisor primo p de
t(C)l. Para abreviar a notação escreva m = mp and K = K(P). Iremos concluir que P é
singular a partir da seqüência excita (3.7), que nesse caso se torna:

m/m2 õ Q(ZJGI)p/z (8)(ZÍGI)p K ''} (2,./Z -"} 0. (4.5)

Como p está acima de p e õ anula a imagem de of znp em m/m2, vemos que p C Ker(õ).
Afirmamos agora que p # P2. De fato, a imagem de P sob o homomorfismo de aumento
c : ZICI --, Z é um ideal primo em Z, que só pode ser então pZ, já que p C P.
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Portanto c(P2) = p2Z e assim sendo p não pode estar em p2
o isomorfismo canónico P/p2 :Í m/m2 dado por

Como p é maximal; temos

z + P2 '--' z/l + m2, iç C p

(vide Proposição 4.1.1). Conseqüentemente, p/l « m2, e assim Ker(õ) # 0
Aplicando (3.6) a Z --, F. --, K, temos a seqüência excita

QF./Z 6'F. " ' Q'/Z --* Q«/F. --", O. (4.6)

Como p é maximal, K ZICI/P, e portanto K é uma álgebra finitamente gerada sobre
]F.. Uma versão apropriada do Nullstellensatz (veja o Corolário 1.2.2) implica que
K 2 Fp é uma extensão finita. Como ]Fp é perfeito, ela é também separável. Segue então
que QK/Fp :; 0. Por causa do epimoríismo Z] --> ]Fp, temos também ç2Fp/Z = 0. Assim
temos Q./z (4.5) se torna:

m/m2 õ ç2(ZIGI)p/Z 6)(ZJGI)p H ''} 0.

Por (3.12) e pela Observação 3.5.7,

(4.7)

Q"]']/« - (D (z/o(a)z) <«> «'z]<.>] z]c] (1])(zlr'l)' 'a«[,'] zlcl,

com q percorrendo os divisores primos de it(C)l, e Eç um conjunto minimal de geradores
do q-subgrupo de Sylow de G. Tomando S = {1} e 7' = ZICI \ p em (3.9), temos

q
(4.8)

Q(zlc])p/z ' (Qzlcl/z)p = (2zlcl/z e)zlcl (ZJGI)p

Segue de (4.8) que

Ç2 (ZIGI)p/Z (11) (Z/o(a)Z) <a> e'«{.} (ZIG'l)p (IE)(zlr'l)' '8«[,'] (ZJGI)p,

em que (ZIGI)p é um Zj<a>j-módulo via Zj<a>1 --, ZICI --, (ZIGI)p, e de forma similar
sobre Zlr'l via ZJPI --, zlal -+ (zlGI)P Portanto,

Q(ZJGI)p/Z (8(ZIGI)p K ::

( (ID (Z/o(a)Z)l<a>1 zE<.>] (ZJCI)P (IE)(zlr'l)' ®zlPI (ZIGI)P) ®@lcD. ';

(ID (z/o(")z)l<«>1 e'«[<.>i « GI)(zl-pl y e'«[,'] ",
Jeep
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sendo n um Zj<a>j-módulo e um ZJFj-módulo por meio de Zl<a>1 --, ZI(?l ---' (ZJGI)p --,
(zlal)./m = K e Zl-PI ---, zlal ---, (zlal). --, (ZIGI)./m = H, respectivamente. Como a
é um p-elemento, o(a) é zero em n e assim o(o-)Z . K = 0 e

(Z/o(a)Z)l<a>1 ®z[<.>] K a Zl<a>1/(o(a)Zj<a>1) ®zE<.>] K = K/(o(a)Zl<a>1) n

usando o isomorfismo canónico -A// 6)..! M ÇX ]t4// . M com .4
e M = n. Portanto

zl<a>1, / o(a)zl<a>l

Ç2@lq-/z 8'@c). K = H'''''', (4.9)

onde ZP é o número de elementos em EP Assim, a seqüência exala (4.7) se torna

m/m2 ----} KIP+r ..} 0

Como Ker((i) # 0, concluímos que

dim«(m/m') ? Z. + r + l ZP + dim ZJCI > dim ZICI (4.10)

Isso significa, em particular, que P é singular.
Obviamente, por (ii) P deve ser um ponto de intersecção

n

Obsemação 4.1.3. O item (i) do teorema acima estabelece uma correspondência biu-
nívoca entre as componentes irredutíveis de Spec(ZJGI) e as componentes conexas de
Spec(QIGI). Notamos ainda que p -' Q ® P, com p n z = 0, é a aplicação que dá o
homeomorfismo entre a fibra de Spec(ZIGI) --, Spec(Z) sobre (0) e Spec(QIGI)

Oósemação 4.1.4. Dadas duas componentes V'(aH.) e V(aH,), podemos, em princípio,
calcular explicitamente sua intersecção da seguinte maneira.

Pela fórmula (3.5), temos, fazendo .A = ZICI

}'(ax. ) n }'(ax,) ax.) ®.4 V(aH,) (-4/a ®.,* .'l/b)

Agora, definindo R := .4/a, como

R QãA Ajb = Rjb R.

concluímos que

b''(aH. ) n }'(ax,) Spec(n/b . R)
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Uma fórmula similar pode ser escrita trocando entre si os papéis de a e b, depen-
dendo de qual quociente for mais tratável.

A dificuldade com este quociente é que para calcula.lo precisamos ter, em geral, um
amplo conhecimento da decomposição dos primos em anéis do tipo ZI(«l. No caso em
que a parte de torção de (; é um p-grupo, as coisas se simplificam consideravelmente.
Isso se deve essencialmente ao fato que para m uma potência de p só temos um primo
de ZI(ml acima de p. Para mais detalhes veja o Corolário 4.1.10.

A demonstração do último item do teorema acima tem como consequência o im-
portante

Coro[ário 4.1.5. ]Vantendo as mesmas notações do teorema antepor, o espaço tan-
gente de Spec(ZIGI) --, Spec(Z) no ponto p tem dimensão Z, +r

Z)emonsÉração. O resultado é uma consequência imediata da fórmula (4.9) e da própria
definição de espaço tangente, dada eni 3.5.6. []

4.1.2 O completamento de Spec(ZIGI) num ponto singular
O espaço tangente pode ser considerado como a primeira aproximação no estudo de um
ponto singular. Então, deste ponto de vista, o completamento formal num tal ponto
seria um objeto que captura, de forma muito mais precisa, M propriedades de um
esquema na vizinhança de um tal ponto, sendo muito próximo da noção de 'local' que
temos na Tipologia ou nas Variedades Diferenciáveis. De fato, esse completamento é
usado para definir o conceito de um isomorfismo analítico (j10, Ch.l, li51).

Começamos lembrando alguns fatos sobre idempotentes em álgebras de grupo.
Para este efeito, seja G um grupo arbitrário e .l( um corpo. Dado um elemento e =
E,.Ce(g) g C X'lCI e h C G, definimos tr(e) = e(1) e ê(h) = E, e(g), com g percor-
rendo os conjugados de h em G.

Seja agora e C -KIWI um idempotente. Pelo Teorema de Zalesskii o traço tr(e) per-
tence ao subcorpo primo de -K (veja 1231 ou j13, Ch.2, Th. 3.5j). Se /( é de característica
0, então pelo Teorema de Kaplansky 0 < tr(e) < 1 (vida j13, Chip. 2, Th. 1.81),

Uma informação mais precisa ainda é fornecida pelo Teorema de Cita-Sehgal

Teorema 4.1.6. Soam (l; um gr"tipo poZácüZeco-por-#nàto, Ã' um corpo de caracterúfáca
0, . «". {'í'".pot nt «ão-t,{«á«/. E"« tr(e) - i, com . e t cop,ámo;. Se «m p,ã«-o
p dí«ãd' t, .«tão e«á'te wm p-.Je«-ent. g C G com ê(g) # 0.

A demonstração pode ser encontrada em l51.
Outro fato importante no Teorema a seguir é a condição de Mittag-LeHer e sua

relação com a exatidão do funtor !ilp.
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Definição 4.1.7. [/m sistema inverso (Á«, p.,,«) de gmpos abeZáanos satisfaz a coada
ção de Mittag-Lej$eT- (ML) se, para, cada n, a, famtüia decrescente

{P«,,«(.A«,) C .A«ln' 2 n}

de subgrupos de A. for estaca,onáha

Temos então a seguinte condição para a exatidão do funtor !ilB

Proposição 4.1.8. Sega

0 ---, (.4«) --, (.B«) --, (Cn) --, 0

uma seqiiência exala de sistemas nuersos de grupos abelianos. Se (.A«) satisfaz a
condição (ML), então o juntos'làlB é e=ato, {.e., a seguinte seqiiência de gr"tipos abetia
nos é ezata.

0 --' !@(.4«) --» !@(B«) -'--', !@(Cn) ----' 0.

Para uma demonstração veja j10, Ch.2, Prop.9.11 (o funtor !!:D é sempre excito à es-
querda, assim a Proposição anterior estabelece um condição para a exatidão à direita).

Seja novamente G um grupo abeliano finitamente gerado. Escreva t(G) = GP x GN,
sendo p é um divisor primo de it(C)l. Os coeficientes dos idempotentes primitivos de
QIGp'l estão em Z(P), de forma que a decomposição de Wedderburn

QIC'.,l = ll Q((ü)

dá origem à decomposição Z(p)l(-;FI B [lx Z(p)](Ü]. Então

Z(p)IGI B 111 Z(,)l(ÜllG, x r'l,

e

Spec Z(p)IGI = ll Spec (Z(,)IGllGP x r'l), (4.11)

com .lí percorrendo os subgrupos cíclicos de GP'. De fato a decomposição (4.11) é a
decomposição de Spec(Z(p)IGI) em componentes conexas, pois se e c Z(P)l(üllGP x PI
é um idempotente, então pelo Teorema'de A. E. Zalesski mencionado acima, o traço
tr(e) deve estar em Q, digamos e = s/t,s,t C Z,mdc(s,t) = 1. Se e # 0, 1, então
temos 0 < tr(e) < 1 e pelo Teorema 4.1.6 para cada divisor primo q de t, existe

H
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um q-elemento em G. x F', portanto devemos ter q = p (veja. t.ambém Problem 2 em
j17, Chip. 7j). Como p não é inversível em Z(p)](ü], segue que o anel Z(p)](p.]](ã, x .F]
não tem nenhum idempotente não-trivial, provando nossa armação com respeito às
componetes conexas.

Seja p C Spec(ZJGI) um primo maximal acima de p and p(,) o primo (maximal) em
Spec(Z(p)IGI) correspondente, i. e. p(P) n zlcl ' P. Então p(P) pertence a exatamente
uma das componentes em(4.11),i. e., temos que P(P) C Spec(Z(p)l(llGp x r'l) para algum

Teorema 4.1.9. Sendo a notação como acama, o compZetamenfo !in(ZJGI)p/m; de
Spec(ZJGI) no ponto (#cAado) singular {p} é {som07fo â áZgebra de grupo .êplc.l
de Gp sopre o compZetamenfo b-ádíco do amei de poZán(imáos -R = ZI(llrl,. . . ,Trl,
onde P = R n p. Se q é um ponto /ecÀado regular de V(aH) B Spec(ZI(ÜllFI) então
!@ (ZJGI)-/m; é í«m.r/o " «mpZ't«mento q'-adaga de zl(«llr., . . . ,rl, ond. q' é
o primo correspondente a q, quando Spec(ZI(ÜllP'l) é u sto como azedo pr ncipaZ de
Spec(ZI(üllTI, - . - , Trl).

Demonstração. O homomorfismo canónico ZICI --, (ZIGI)p se fatora através da imersão
zlCI '-, z(P)IGI e do outro homorfismo canónico z(P)IGI '' (ZJGI)p. Claramente p(P) é
a imagem inversa do ideal maximal mp de (ZJGI)p com respeito ao último homomor-
fismo. Como p é maximal, por (4.1.1) o homomorfismo composto ZICI --, (ZIGI)p --*
(ZIGI)p/mj; é sobrejetor com núcleo p". Este último evidentemente se fatora através de
zlal --, z(P)IGI '' (ZICI)p/mp e o núcleo de Z(p)IGI '' (ZJGI)p/mp é p(P). Assim temoso isomorfismo

(

(ZG)p/mÍI = (Z@jCI)/p&),
e, conseqüentemente,

!iU(ZG)p/m; B !in(zWa)/p&).
Como o anel local de z = P(P) é determinado em sua vizinhança aberta Spec(B),

sendo B :: Z(P)l(llCP x PI, temos OSpec(Zh)[q), , B (2SPm(B). z' Por outro lado, Spec(.B)
é um aberto principal de Spec(RIGpl), sendo R = Z(P)l(llri, . . . , Trl. De fato, Z? é a
localização de RIGpl no elemento h ' T2 ' ' ' ' ' Tr, e msim Spec(B) B Z)(TI - T2 ' . . . ' Z').

Portanto (9Spec(B), = {Z (?Spec(RICpl), =. Denotaremos o primo de RIGpl correspondente
a z por P', de forma que (2s...(RIGpl),r ' (RIGpl)p'. Como z é fechado, P' é maximal, e

(RIG,l)F/mnF a (XIC.l)/(P')"
Conseqüentemente

!!:D(RIGpl)F/m; = !iU(alC,l)/(p')"
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Escreva $ = Rnp'. Como RIGpl é livre como módulo sobre -R, o morfismo canónico
R --.., alC.l é fielmente plano, e portanto o morfismo correspondente Spec(RIGpl) --,
Spec(R) é sobrejetor (veja 3.4.2). Segue então que b é maximal. Como ii está acima de
p, o corpo R/P é de característica p, e por um resultado de D. B. Coleman (vide j14, p.
2081), o ideal de aumento da álgebra de grupo modular de GP sobre R/b é nilpotente.
Ele coincide com a imagem de P' módulo b, já que o único ideal primo do anel local
artiniano (R/b)IGpl é seu ideal de aumento. Segue portanto que (p')r Ç b alC,l, para
algum / > 0.

Dado um inteiro n Z 0, escreva-o na forma n = s/ + r, com 0 $ r $ / -- 1, e seja

@« : RG',/(P')" --, (.R/$')G.

o morfismo obtido a partir do natural alC.l --. (a/$')1C.l através da redução módulo
(P')" Ç b'Xa,. Observe que @. : 0 --, 0 e para l $ n $ .f -- l temos s = 0 e assim

os morfismos d'o,V'i, . . . ,«'.f.t são todos zero. Defina Kn = Ker(@«) = ii'alC,l/(p')"
e R,. = (X/$;)1C.l (n 2 0). Note que cada (R/ii')IC.l é repetido consecutivamente
/ vezes na seqüência -l?o, Ri, . . . . As seqüências {-Kn}, {nG,/(P')"} e {/?,.} são sis-
tetnas inversos por meio dos seguintes morfismos. Em {-nlC,l/(P')"} os moríismos
são os naturais. O morfismo /?,.+i --+ /?,. o identidade se R. = /?,.+i, e natural nos
outros casos. Já em {Ã«}, pala b'XIC.l/(p')"+: --, b;RIGpl/(P')" tomamos o mor-
fismo natural, enquanto que para b'RIC.l/(p')"+: --, ii' :XIC.l/(P')" compomos a
imersão p'RIGpl --, ii' ialGPI com o morfismo natural XIC.l --, RIGpl/(P')" e reduzi-
mos módulo (P')"+:. Os morfismos V'« juntos com as imersões Kn --» alC.l/(p')" dão
origem à seguinte seqüência excita curta de sistemas inversos:

0 --, {Ã'«} --, {B/(P')"} ---, {B.} --, 0

Para cada n ? l temos que Kn.f = b"XIC,l/(P')"/ --, ii'ac,/(P')" = Kn é o
morfismo nulo, pois ii"XIC.l Ç (P')". Conseqüentemente, jjm .f{.,. = 0 e além disso
o sistema inverso {.l{«} satisfaz a condição de Mittag-LeHer (vide Proposição 4.1.8).
Chegamos portanto a outra seqüência exata

0 --' !@ Kn --» !@ alC.l/(P')" --, !® R,. --, 0

e a«i:n !@ XIC,l/(P')" a !!n R,..
Claramente em !!!p /?,. podemos omitir as repetições, de forma que

!@ a. - !@ (-n/b" IC.l) (!® X/b")IC,l,
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onde Rb lim R/P" é o completamento b-ádico

Finalmente seja q c y(aH) B Spec(ZI(hllFI) um ponto regular. Assim, ele não
é um ponto de interseção, e removendo toda as outras componentes de Spec(ZJGI),
concluímos que o anel local (ZJCI)q é isomorfo ao correspondente anel local de ZI(ülF.
Como já foi explicado anteriormente, Spec(ZI(ÜllFI) pode ser visto como um aberto
principal de Spec(ZI(hllh, . . . , Z.l), e assim sendo os completamentos são isomorfos.

n

Corolário 4.1.10. Seca G um p-grupo abeZiano ./imita, digamos G
o-p": = 1,à = 1, . . . , m>. -Então temos:

<o'l , . . . , o-.

ri2 Quaisquer duas componentes {m'edutúe s de Spec(ZJGI) se intersecta«z no tónico
ponto P - (l -- oi, . . . , 1 -- a«,p); P é o único ponto s{,zgu/ar de Spec(ZIGI), no qua/ o
"p"ç. '"ge«te (mp/m:)" t'«"' dimen'âo m + l.

0i2 O completa«';ente /o«"aZ !iD(Z]G])p/mj: de Spec(ZJGI) no ponto sÍngu/a, {p} é
ásomoí$o à áZgebra de grupo ZPIGI. Se q # p é um ponto /ecAado de uma componente
ã«.edutú,eZ y a Spec(ZIÇ*l) e"tão !!n (ZICI)q/mjÍ B !in ZI(p*lq'/m;.

Z)emonstração. (i) Evidentemente, p - (l -- ai, . . . , 1 -- a-.,p) é um primo de ZICI
acima de pZ. Pela Proposição 3.5.14 a fibra de Spec(ZIGI) acima de pZ é Spec(W',IGI),
e portanto Spec(ZIGI) tem exatamente um primo acima de pZ, que deve ser P.

Usando a notação da demonstração do item (i) do teorema acima, note que cada
ax é da forma (A(Ker@o), õh(o)) para algum o- C G. Como h é uma potência de p, o
aumento de 'Ph(a) é p. Evidentemente,

}'(ax:) n }'(ax,) a Spec(ZIG'l/(aX. + aH,))

O aumento de qualquer elemento de ax: + ax, pertence a pZ e conseqüentemente
ax. + ax, # ZG. Assim quaisquer duas componentes de Spec(ZJGI) se intersectam, e
pelo.dito acima essa intersecção deve consistir do único ponto p.

E claro que as the imagens de 1 -- al, . . . , 1 -- a«,p são geradores do Fp-espaço
vetorial p/P2 e assim dimr,(p/p2) 5; m + 1. Mas por (4.10) dimp,(p/p2) ? m + I e
portanto dimp.(p/p2) = m + 1, o que completa a demonstração de (i).

O item (ii) é um caso particular da última afirmação do Teorema 4.1.9. []
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