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Resumo

RODRIGUES, R. L. Estruturas algébricas de álgebras báricas. 2012. 131 f. Tese

(Doutorado) - Instituto de h/matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São

Paulo, 2012.

Em um primeiro momento, introduzimos alguns conceitos básicos da área de álgebras

não-associativas, uma técnica de linearização parcial de identidades e as definições e

propriedades das álgebras de potências associativas, alternativas e alternativas à direita.

Em seguida, apresentamos uma motivação para o estudo de álgebras báricas e determi-

namos o b-radical de b-álgebras alternativas à direita de dimensão finita com elemento

identidade. No capítulo seguinte, estudamos uma classe de álgebras, que chamamos

de semialternativas, que possuem a mesma decomposição de Peirce das alternativas,

construímos uma decomposição mais refinada e tentamos especificar o b--radical de tais

álgebras. O próximo objetivo foi estudar a proximidade que as b-álgebras b-simples

alternativas possuem das álgebras alternativas simples. Nesse contexto, demonstramos

que toda b-álgebra simples é um corpo, classificamos os ideais das álgebras b-simples

que possuem elemento idempotente de peso l e provámos que o barideal de uma b-

-álgebra b-simples de dimensão finita, alternativa e comutativa é uma zero-álgebra ou

é um corpo. Na parte final da tese, de6nimos conceitos básicos da teoria de RA loops

e especificamos o b-radical das álgebras de RA loops em casos particulares.

Palavras-chave: álgebras alternativas, álgebras semialternativas, álgebras alternati-

vas à direita, álgebras báricas, b-radical, b-álgebras. b-simples, RA loops.
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Abstract

RODRIGUES, R. L. Algebraic structures of baric algebras. 2012. 131 p. Tese

(Doutorado) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São

Paulo, 2012.

At first, we introduce some basic concepts in the aiea of nonassociative algebras,

a partiam linearization of identities technique and the definitions and properties of the

power-associative, alternative and right alternative algebras. Then we do a motivation

for the study of baric algebras and we determine the b-radical of the rinite dimensional

right alternative b-algebras with identity element. In the nexo chapter, we study a class

of algebras, that we called semialternative, which have the some Peirce decomposition

than alternative algebras, we construct a more reíined decomposition and try to spe-

cif9 the b-radical of such algebras. The next goal, was to study the proximity between

alternative b-simple b-algebras and alternative simple algebras. In this context, we

show that every simple b-algebra is a field, we classify the ideais of b-simple algebrãs

that cave idempotent element of weight l and we prove that the barideal of a rinite

dimensional commutative alternative b-simple b-algebra is either a zero-algebra or a

fie[d. ]n the ]ast part of the thesis, we define basic concepts of the theory of RA ]oops

and we specify the b-radical of the RA loop algebras in particular cases.

Keywords: alternative algebras, semi-alternative algebras, right alternativo algebras,

baric algebras, b-radical, b-simple b-algebras, RA loops.
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Introdução

Em 1826, Hamiltonj551 teve a ideia de representar números complexos com pa-

res ordenados de números reais usando as definições de adição e multiplicação bem

conhecidas atualmente. Estes resultados foram publicados em 1837 após terem sido

encaminhados por Hamilton à Academia Real Irlandesa em 1833. A partir da repre-

sentação de números complexos como duplas, Hamilton prosseguiu para o estudo dc

triplas, pois espera;va que pudessem fazer para a geometria do espaço de dimensão 3 o

que os números complexos tinham feito para o plano, ou seja, era necessário criar uma

álgebra para operar com vetores no espaço.

Após muitas tentativas, ele percebeu que não seria possível criar a estrutura que

desejava e, baseado em considerações geométricas, notou que poderia ser capaz de

descrever uma álgebra, não de vetores, mas de operadores que agissem sobre vetores

no espaço, o que o levou a trabalhar com uma álgebra de dimensão 4, que seria chamada

de álgebra dos quatérnios.

No prefácio de .Lectures on Quaterzláoms, Hamilton retratou detalhadamente o ca-

minho seguido para a invenção dos quatérnios, e as suas ideias são usadas até hoje.

A descoberta dos quatérnios causou um choque para os matemáticos da época,

pois abriu a possibilidade para novas extensões dos números complexos, justamente na

época em que o recém-descoberto Teorema F'undamental da Algebra indicava que a

necessidade por novas extensões tinha acabado.

Um dia após ter descoberto os quatérnios, Hamilton escreveu para Gravesj441, que

respondeu com uma série de cartas, as quais comprovam que os octânios, em 1844,

já eram conhecidos pelos dois estudiosos. Eles sabiam que a multiplicação dada poi

l



Graves não eia associativa. Infelizmente, Graves não publicou suas construções.

Por outro lado, Cayleyj201 anexou uma construção similar a um artigo sobre funções

elípticas que foi publicado em 1845. Por esse motivo, os octânios também são conhe.-

cidos anualmente como números de Cayley. Em suas obras Cayley não incluiu o artigo

inteiro devido a um erro, no entanto, inseriu um pós-escrito.

Em 1847, Cauchyj221 publicou sua teoria de "claves algébricas" , onde expunha um

exemplo de uma álgebra com multiplicação que não era associativa. As cla;ves ou chaves

algébricas de Cauchy foram um dispositivo pala estudei equações algébricas. Convém

ressaltar que o trabalho de Cauchy é muito similar ao de Grassmanj431.

Como tantas vezes acontece, a ideia de uma álgebra de n-uplas estava no ar e

alguns autores tiveram visões semelhantes. Enquanto DeMorganj311 tinha um sistema

de triplas, CliHordj261 e Grassman desenvolveram álgebras associativas, as quais não

tiveram ull-l impacto imediato no desenvolvimento da teoria de álgebras. O trabalho

de Grassman diferia do trabalho de Hamilton, pois do ponto de vista deste último

o produto de dois quatérnios era um quatérnio também, enquanto pala Grassman o

produto de dois vetores não era um vetor, mas sim uma área. Portanto, o produto

de um vedor por uma área era um volume. Além disso, existem outros trabalhos

históricos de interesse. E importante mencionar que Grassman introduziu a ideia de

independência e dimensão de um espaço vetorial.

Em 1855, Cay]ey pub]icou Remarques Sur Za ]Votatáon des .Ihmctáons .AZgebhgues

no qual, em 4 páginas, ele estabeleceu a noção de matriz, de inversa de uma matriz, do

produto de matrizes, e a utilidade de matrizes na teoria de formas quadráticas, imedi-

atamente seguido por 2 artigos sobre formas quadráticas. Em 1858, Clayley introduziu

adição de matrizes, a matriz nula e a matriz identidade. A partir de propriedades

conhecidas de determinantes, ele produziu uma fórmula para o inverso de uma matriz

quadrada cujo determinante não era nulo (a adjunta). Por meio de cálculos, provou

o que hoje é conhecido como Teorema de Cayley-Hamilton para matrizes 2 x 2, a6i'-

mou que tinha verificado o mesmo para matrizes 3 x 3 e que também era verdade em

geral (Hamilton tinha estudado funções sobre os quatérnios e obtido o teorema para

2



matrizes 3 x 3 e 4 x 4, embora possa não ser aparente para um leitor menos atento).

No mesmo artigo, surgiu a ideia de representação de uma álgebra. Coube a Cayley

ter sido o primeiro a introduzir a ideia de um grupo abstrato, um desenvolvimento de

valor inestimável pala álgebra.s.

Resumidamente, de 1843 a 1858 falam introduzidos na Matemática alguns conceitos

importantes para a teoria de álgebras. Os quatérnios forneceram as ideias essenciais de

uma álgebra e mostraram que sistemas úteis e interessantes podiam ser obtidos onde

as leis usuais de uma álgebia eram quebradas e as matrizes serviam como um relevante

instrumento para o estudo de álgebra.

O foco principal deste trabalho é determinar a estrutura algébrica de algumas

álgebras não-associativas (não necessariamente associativas), com ênfase no estudo de

álgebras báricas ou b-álgebras, isto é, aquelas que possuem uma representação escalar.

Tais álgebras foram introduzidas, em 1939, por Etheringtonj341 .

A princípio, são definidos conceitos básicos no Capítulo 1, que se encontra dividido

em duas partes. Na primeira parte, apresentamos definições e resultados já conhecidos

sobre variedades de álgebras e uma técnica de linearização parcial de identidades, por

ser uma ferramenta bem útil para efetuar cálculos mais rapidamente. Na segunda

parte são destacadas algumas álgebras que aparecem no decorrer deste trabalho: as de

potências associativas, as alternativas e as alternativas à direita. Além de tratarmos

de propriedades destas álgebras, há seções destinadas à decomposição de Peirce que as

mesmas possuem, isto permite provar vários resultados importantes.

Iniciamos o Capítulo 2 com uma motivação genética, ao discutirmos alguns concei-

tos de Biologia, como gene, apelos, cromossomos e gametas. A seguir, são esquemati-

zadas as possibilidades entre os alelos para determinarem o tipo sanguíneo do sistema

ABO, onde são apresentados dois exemplos referentes a dois casais. Em seguida, é

considerado o caso de herança mendeliana simples para um único gene com dois alelos

.4 e al são introduzidas as multiplicações para as álgebras gamética e zigótica. Na

seção seguinte observamos que tais álgebras não satisfazem a propriedade associativa.

De modo geral, as álgebras relacionadas à Genética são comutativas e não-associativas

3



de um tipo especial: são báricas. Além disso, discutimos definições mais gerais para

as álgebras zigótica e gamética. A interação entre a estrutura matemática pura e as

propriedades genéticas correspondentes tornam o assunto muito fascinante.

Estudar o radical de uma álgebra é sempre uma questão de inequívoca relevância,

pois através de sua descrição, torna-se possível descrever melhor a álgebra. Guzzoj451

deâniu um radical para as álgebras báricas, o qual ele denominou bar-radical ou b-

-radical. Alguns autores estudaram o b-radical de b-álgebras particulares: Coutoj291

e Guzzo das b-álgebras alternativas de dimensão finita, Ferreiraj381 e Guzzo de uma

classe de b-álgebras quase-alternativas de dimensão finita e das b-álgebras de Jordan

de dimensão finita, e Zitanj991 das álgebras de Gonshor de dimensão finita. No final

do Capítulo 2 determinamos o b-radical de uma b-álgebra alternativa à direita de di-

mensão finita com elemento identidade 1. Tirar a hipótese da existência de l nos trouxe

complicações e descobrimos, de modo independente, que se uma álgebra alternativa à

direita .A, possui um idempotente e que satisfaz a condição (e,e,iç) = 0, para todo

r C ..4, então, ela possui a mesma decomposição de Peirce de uma álgebra alternativa,

que consiste em um fato de grande importância, visto que muitas demonstrações no

estudo de á[gebras a]ternativas envo]vem o uso de ta] decomposição. Ta] resu]tado foi

descoberto por Humm, em j611, e ela também determinou o produto dos subespaços

que apa-regem na decomposição de Peirce dessas álgebras. Fizemos uma demonstração

diferente da elaborada por essa pesquisadora e conseguimos avançar no estudo dessas

álgebras também, no qual obtivemos resultados relativos a elementos idempotentes.

Além disso, construímos uma decomposição de Peirce mais refinada para as álgebras

alternativas à direita que satisfazem a condição (e, e, z) = 0, para todo idempotente

e, as quais chamamos de semialternativas. Como já mencionado anteriormente, deter-

minar o b-radical de tais álgebras representa também um problema de relevância, e é

abordado detalhadamente no Capítulo 4.

Determinar a estrutura de álgebras simples em uma variedade específica é uma das

principais questões da teoria de anéis. As álgebras alternativas simples foram estudadas

por muitos autores, entre eles, Albertj91, Kleinfeldj641, Slaterj881 e Zhevlakovj981. No

4



início do Capítulo 4, provámos que uma b-álgebra simples é um corpo, o que motivou

Guzzo a definir o conceito de simplicidade para as álgebras báricas, cuja denominação

é b-simples. Nesse capítulo, classificamos os ideais de uma b-álgebra b-simples alter-

nativa e provámos que o barideal de uma b-álgebra b-simples alternativa e comutativa

de dimensão finita é uma zero-álgebra ou um corpo.

Finalmente, é importante notar que uma álgebra de RA loop com o homomor-

fismo de aumento é uma álgebra bárica, que serviu, sem dúvida, como motivação para

determinarmos o seu b-radical, realizado no final do Capítulo 5.

Convém esclarecer ao leitor, que entre os resultados que aparecem na tese, todos

aqueles que têm demonstrações são contribuições nossas





Capítulo l

Preliminares

Este capítulo encontra-se subdividido em duas partes. Na primeira, trata de uma

apresentação dos resultados, sem demonstrações, dispostos no Capítulo l de 1901. A

escolha de iniciar essa tese desse modo, deve-se ao fato de querer introduzir o leitor

em uma técnica de ]inearização parcial de identidades, a qual é fundamental, além

de ser uma ferramenta muito útil no estudo das álgebras que são objetos de estudo

no presente trabalho, aquelas que não são necessariamente associativas (no inglês,

chamadas de nomassocíatãue aZgebras). Na segunda parte do capítulo são introduzidas

deânições e propriedades de algumas destas álgebias, que serão usadas no decorrer da

tese. Para maiores detalhes, recomenda-se a leitura dos Capítulos 1, 11, 111 e V de 1871

e dos Capítulos 2 e 16 de 1901.

1.1 Algebras livres
#

Seja © um anel associativo e comutativo com elemento identidade 1. Um conjunto .4

é chamado de áZgeZ)ra sobre a' ou simplesmente de 'b-álgebra se .A possui uma estrutura

de Q'-módulo unital e uma operação de multiplicação bilinear, isto é, satisfazendo

(. + Z,)c - « + Z,., «(Z, + c) a(«b)

7



1.1 Algebras livres 8

para quaisquer a, b, c c .4 e a C ©. Ao anel a' dá-se o nome de amei de escaZares ou amei

de operadores. Se a' é um corpo, então toda álgebra sobre o corpo 'D é uma a'-álgebra.

Todo anel é uma álgebra sobre o anel dos números inteiros Z, assim, o conceito de uma

álgebra sobre um anel combina os conceitos de anel e de álgebra sobre um corpo

Sejam .A e -B 'b-álgebras. Um homomorfismo de 'b-módulos p: ,4 --} .B tal que

p(ab) = p(a)p(b), para quaisquer a, b C .A, chama-se de homomor$smo da 4'-álgebra

.4 na ©-álgebra .B.

Dado um conjunto arbitrário X = {z«} fixado, adiciona-se dois símbolos, que são

parênteses à esquerda e parênteses à direita, obtendo-se o conjunto X* = X U {(, )}.

Considera-se, então, todas as sequências finitas de elementos do conjunto X*. Duas

sequências alar . . . am e bibe . . . bn, onde ai, bÍ C X*, 1 < ã < 7n e l $ .j $ n, são água s

se m :: n e ai = bi, pala todo ã :: 1, . . . , m.

Define-se indutivamente o conjunto VIVI, formado por todas as sequências de ele-

mentos do conjunto X*, que são nomeadas de palavras não-associativas do c07Üunto

X, do seguinte modo:

. Se z c X então z c VJXj;

e Se ni, z2 C X e u, u C V'jXI \ X então

(í) ziz2 c }''lxl; ({{) z:(u) c }''lxl; ({ÍÍ) (u)z: c I''lxl; ({u) (u)(«) c }'''lxl

e nenhuma outra sequência está contida em VIVI.

Por exemplo, considerando-se o conjunto X = {zi, açu, aç3, iç4}, as duas sequências

z3(açiz2) e (açiz2)z4 são palavras não-associativas, mas a sequência z3(ziz2)z4 não é.

A quantidade de elementos de X que aparecem em uma palavra u é chamado de

comphmento de u e é denotado por d(u).

Sejam ai,. . . ,a. C X'. Uma subseqKênc a ál

palavra da forma to = ai . . . aÀ;, onde l $ A 5; n.

ícãaZda palavra u al c&n e umaZ r

Proposição l.l. .Seca u uma palavra não-assocáatáua de elementos de um c07Üunfo X
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l.i) o número de parênteses à esquerda em 'u é igual ao návTtero de parênteses à direita

em u;

0{) em qualquer subsequêncãa ãnicãat da palavra 'u, o 'n'útero de parênteses à esquerda

é mai,or ou, igual ao llúmero de 'parênteses à direüü.

No conjunto VJXI, considera-se uma operação binária, denotado por ".". Dados

zi, n2 C X e u, u c }''jXI \ X, define-se

ÍZ;l ' Z2 == ÍZ;lír2) ": . « - «:(«), « . «: - («)«,, « . « - («) («)

Proposição 1.2. Toda paZaura não-assocáatãzia u com d(u) 2 2 tem uma ?mica repõe

sentüção como produto de du,a,s pal.auras não-associativas de co'mphmeTLto menor.

Agora, estende-se a operação de multiplicação definida sobre VJXI para o 'D-módulo

unital livre õjXI, do conjunto de geradores VIVI, do seguinte modo:

>ll:&"j l = >ll:a:â("."j), "d' aj, ê,: c '} ' «:,«j c VIVI

Prova-se que 'bjXI é uma a'-álgebra e esta é chamada de áZgeóra Zãure sobre o anel

© do conjunto de geradores X. As álgebras livres possuem a propriedade universal a

seguir

J z,.j

\

Teorema 1.3. S©a -A uma 'b-áZgebra arbitrada e 0 uma aplicação de X em .4. .Então

0 se esterzde de modo Único a um homomor$smo da áZgebra 'PJXI na áZgebra .A.

Os elementos da álgebra (PJXI são chamados de poZ nómãos nâo-assocáatãuos dos

elementos do conjunto X. Um polinâmio não-associativo da forma au, onde cl C 'D e

u C VIVI, recebe o nome de monóculo nâo-assocÍaZãuo e ao comprimento da palavra

u dá-se o nome de grau do monómáo. Em um polinâmio, o máximo dos graus dos

monâmios é nomeado de grau do polánómáo. Por exemplo, dados X = {zi,z2,z3J' e

/ := atei + a2z2 + a3z3 + /3iz2z3 + 'i(açiaç2)z3 c (>jXI, onde ai, a2,a3)/3t,'yl C ®,

têm-se que .f é um polinâmio não-associativo de grau 3, onde zi, z2, z3 são monâmios

de grau 1, z2z3 é um monâmio de grau 2 e (ziz2)z3 é um monõmio de grau 3.
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1.2 Algebras livres em uma variedade

Sejam X :: {zi,z2, . . .] um conjunto enumerável de símbolos e / um elemento

arbitrário de q'jXI. Neste, aparece apenas uma quantidade 6nita de elementos de X,

por exemplo zi, z2, . . . , z. e escreve-se / = /(zi, z2, . . . , aç«).

Dados ai, a2, . . . , a. elementos de uma ©-álgebra .A, pelo Teorema 1.3, sabe-se que

existe um único homomorfismo 0 : q' -} .4 tal que 0(3çi) = ai, para qualquer l 5; á $ n

e a(zi) = 0, para todo { > n. Denota-se a imagem do elemento / pelo homomorfismo

0 por /(ai, . . . , a.) e diz-se que o elemento /(ai, . . . , a.) é obtido por substituição dos

elementos ai, . . . , a. de .A no polinõmio não-associativo /(zi, . . . , z.).

Um polinõmio não-associativo / = /(zi, z2, . . . ,z.) C 'i)IXI é chamado de identi-

dade de uma álgebra Á se .f(al, . . . ,a.) = 0, para quaisquer ai, . . . ,a. C ,4. Neste

caso, também fala-se que .4 satisfaz a identidade / ou que / é válida em .A.

A coleção de todas as identidades de uma álgebra .4 é um ideal da álgebra @lXI,

que é chamado de ádeaZ das ádentádades ou T-ãdeaZ da álgebra .A e é denotado por T(.A).

A coleção de todas as identidades que são satisfeitas por cada álgebra de uma classe

de álgebras !m tal-nbém é um ideal de 'bjXI, nomeado ideal das identidades ou T-àdeaZ

da classe de álgebras !m e denotado por T(!m).

Dado um subconjunto / de 'J)IXI, a classe !m de todas as d'-álgebras satisfazendo

cada identidade de / é chamada de uadedade de ©-álgebras definida pelo conjunto de

identidades /, e a .r dá-se o nome de conjunto de ádentãdades de$nindo a uahedade í)R.

Sejam zi, aç2 e z3 elementos quaisquer da Q'-álgebra .A. Denota-se por (zi, z2, iç3) =

(zliç2)aç3 --zi(z2z3) o assocãador de zl,z2 e z3; e por lsçi,z21 = ziz2 -- z2açi o

comutador de zi,z2. Diz-se que .A é uma álgebra assou atava se (zi, aç2,z3) = 0, para

quaisquer zi,z2 e z3 C .A; e comutativa se lzi,aç21 :: 0, para quaisquer açi,nu C .A.

Desse modo, todas as a'-álgebras associativas formam uma variedade com identidade

/ = (ziz2)aç3 -- zi (zuz3) e todas as 'b-álgebras comutativas formam uma variedade com

identidade / = ziz2 -- ziz2-

Uma zero-áZgebra é uma álgebra em que o produto de quaisquer dois elementos
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é nulos a variedade consistindo somente de zero-álgebras recebe o nome de uadedade

tüuiat.

Seja Dt uma variedade não trivial de ©-álgebras e F' uma álgebra de !m com conjunto

de geradores y. A álgebra F é chamada de Záure na uahedade !m rou !)R-Zãure,) com

c07%junto de geradores Zãure y se y gera F e se toda aplicação do conjunto y em uma

álgebra arbitrária .4 de Dt pode ser estendida de modo único a um homomorfismo da

álgebra .F em .A.

Dado um conjunto de polinâmios / de a'l.XI, o ideal da 'b-álgebra .4 gerado por

todos os elementos possíveis da forma /(ai, a2, . . . , a.), onde / c / e ai, a2, . . . , a. C .A,

denota-se por /(.A).

Teorema 1.4. Sda !)R uma uadedade nâo thuáaJ de a'-áZgebras com sistema de iden-

tidades de$bidüs 1. Então parca qual,q' er co'r\à'unto Y,

l.i) a restMção do homomor$smo canõni,co a a Y é ãnjetora, onde

a: a'lvl a'lvl/-r('Dlvl)

>, '*.«': ---> >. a:u: + -r(VIVI)

(ãá) « áZg.ó« q'«:la(y)l - a'll'l/.r(ü'll''l)é Zá«e - «üed«de m «m co«junt. 'Z.

ge«d«es Z{«e a(}');

l.ii{) Quaisquer duas álgebras livres de ç)n com conjuntos equivalentes de geradores

livres são {somorfas.

Corolário 1.5. Se / é um s stema de identidades de$nãdas para a uaóedade !)Jt, então

r(m) - -r('Plxl).

No estudo de álgebras de uma variedade específica !m um elemento / c Q'maXI

é chamado de uma identidade da álgebra .A em !Dt, assim alguma imagem inversa (e

consequentemente todas as imagens inversas) de / sobre o homomor6smo canónico de

a)IXI em a'maXI é uma identidade da álgebra .Á.
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1.3 Identidades e variedades homogêneas

Todo polinâmio não-associativo / C 'PJXI pode ser decomposto de modo único

como uma soma irredutível de monâmios. Diz-se que um monâmio au, onde a C a'

e u C I'rjXI tem tipo lni,n2, . . . ,nkl se a palavra não-associativa u contém zi exata-

mente ni vezes e também ni; # 0, mas nj = 0 para .j > k. Por exemplo, o monõmio

((zizi)açi)(açiz4) tem tipo l4, 0,0, il. Chama-se o número ni de grau do monómáo c-u

em zi. Se na soma irredutível de monâmios do polinâmio /, todos os monâmios tem

o mesmo grau ni em zi, então, diz-se que o polinâmio / é Aomogêneo em zi de grau

ni. Um polinâmio não-associativo (identidade de uma álgebra) é dito hornoyêneo se

todos os seus monâmios são do mesmo tipo na decomposição como soma irredutível de

monâmios. Em outras palavras, um polinâmio é homogêneo se é homogêneo em cada

variável. Por exemplo, o polinõmio

(Z?«,)Z. + ((Z:a.)«2)Z: «?(«,«.) (z:z.)(z,:«:) +(z.:«,)z? +((z::«,)z:)z.

é homogêneo pois cada um dos seus monâmios tem tipo l2, 1,0, 11, mas o polinõmio

z:zi -- (a2z3)z2 + zg é homogêneo em z2 de grau 2, contudo não é homogêneo. Um

polinâmio homogêneo de tipo lmi, n2, . . . , nkl, onde ni $ 1, é chamado muZtãZãnear.

Pode-se decompor o ®-módulo livre õjXI, com conjunto de geradores livre VJXI,

em uma soma direta de submódulos q)[":,'..,nk] IXI consistindo de todos os polinâmios

homogêneos de tipo lni, - . . , nkl

õlxl õl":''.',"'tlxl
[ni,...,nk]

O grau de um polãnómáo não-assocáatãuo em z{ é definido como o grau máximo de

z{ em seus monomios.

Seja / C a'jXI um polinâmio não-associativo arbitrário. Agrupam-se todos os

monõmios de mesmo tipo do polinõmio / e representa-se / como uma soma de po-

linõmios homogêneos. Estes polinâmios são chamados de componentes Aomoyêneas do

polinâmio /
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Teorema 1.6. Sda / C a'jXI uma dentãdade da 'D-áZgebra .4 de grau ki em z . Seja

k = maxki. Suponha que ezástem k + l elementos ai, cl2, . . , clk+i C (> tais gue para

o dete7mãmante de Uandemrzonde

l ai

d- : "'

«f

«$
(aj - a:)

t$i<.j5;k+i

l aÀ;+i

a equação d.a = 0 {mpZíca a = 0, para todo a C .4. -Então, toda comporzente homogénea

da àdentàdcLde f é ulncl identidade da, álgebra A

Corolário 1.7. Sda / c õlXI uma identidade da 'b-áZgebra .4 de grau ki em z . Sda

É; := maxi . Stzpo A(z que ezzsfem k + l elementos a1, (12) . . .) (xk+l c (} tais que o

deterá acinte de Mandei.monde

l cl2 a! «$
d - ll («j- «:)

i$i<.jÉA+i

l aÀ;+i

Então, toda, contou,e'nte homogên,ect da, idebti,düde j é uma identi,é ãnuedúeJ em ©

dado da áZgebra .A

Corolário 1.8. cegam ..4 uma ®-áZgebra que é um 'b-módulo Ziure, / C õjXI uma

ádenfãdade de .A de grau ki em zí e k = maxk{. Suponha q e ezistem k + l elementos

CVI, a2p ' . -/ ak+l C (> t(ZZS guie

l ai

d- : "'

«? «f

(aj - a:) # 0
iS <j$k+i

Então toda comi)oriente howtogêneü da. ã,menti,dcude f é ' 1110, identidade dü álgebra A
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Corolário 1.9. $da / c a'jXI uma identidade da q'-áZgebra .4 de grau k em zi. Se

Q é um corpo contendo nuas que max ki elementos, então toda componente homogênea

da identi.düde f é uma. identidade da ál,gebrü A.

Uma variedade !m é dita Aomogêmea se para todo / C 7'(Dt) todas as componentes

homogêneas de / também pertencem a T(!m).

Corolário l.lO Toda uahedade de álgebras sobre um comi)o {vt$nito é homogênea.

Note que para uma variedade homogênea Dt vale a decomposição

r(m) - ([) (Q't":''.',"'t]xj n r(m))
[nt,...,nk]

Portanto, a decomposição õjXI - (IE) ®l":'-.,nkljXI também induz uma decom-
[nl , - . ,nh]

posição aná]oga para a á]gebra livre '])maXI = õjXI//(õjXI) de uma variedade 9R que,

pelo Corolário 1.5, é isomorfa à álgebra quociente õjXI/r(Ut)

'>«:lxl a 'blxl/r(m) = (ID '>1"-, ,"-jlxl/õl":' ,"-llxl n r(m)
lni,...,nkl

Logo, para elementos da álgebra livre 'DotjXI de uma variedade !)Jt, os conceitos de

homogeneidade, grau e grau em cada uma das variáveis podem ser definidos.

Finaliza-se essa seção com um critério para a homegeneidade de uma variedade.

Lema 1.11. Uma uaãedade !m é Aomogênea se, e se«.ente se, T(Dt) como m ãde'zZ

da a'-áZgebra q'jXI tem um sistema de elementos geradores homogéneos.

1.4 Linearizações parciais de identidades

Fixa-se um elemento y C õjXI e define-se um conjunto de aplicações lineares

a.(z/) = {Al;(z/) : «'lxl --} a'lxl li = i,2,... ; À; = o,i,2,...}

satisfazendo
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li) a.9(z/) ád@lxl (a aplicação identidade de a'jXI)i

(2) Af(z/)(«,)

a.f(3/) («,) - 0 se k - l e # ;

(3) a.! (Z/) («:) - g/;

(4) Af(V)(«.") - >1: (A:(Z/)(u)).(Z\;(3/)(«)),
r+s=k

onde a;j C X e u,u são monâmios arbitrários de õjXI. Observe que as condições

(1), (2), (3) e (4) junto à condição de linearidade definem de modo único a ação das

aplicações af(Z/) sobre a álgebra '>jXI .

Lema 1.12. Sda u = u(zi, , zn) u7rt monõmio multãlãnear. Então

af(Z/)(«(/:,... ,/n)) - >: «(Al;:(Z/)(.f:),...,Af"(3/)(/n))
kl+-- +k. ::k

para gua squer/t,/2,. .,/n c 'PJXI.

Corolário 1.13. Sda u = u(sçi, . . . ,iç.) um monómão arbitrado de q'jXI de grau Zi

em ={. Então, para, k <

'f@(«)-«:*-,* --"l'l'
"" '""' 'l:l "' " ""'""' """' """ " " """""" '' "' '
oco«'êncá"s de y; ' p"" k > m *em-'e Z\f(g/)(u) = 0

Veja alguns exemplos de aplicação do Lema 1.12 para um monâmio dado

. a.i(z/)l(«g«-)«:l ((3/«,)«:)«: + ((,:3/)z:)«g + («:«:)(Z/«,) + («g«:)(«,3/);

. a.:(V)1(«3«:)«gl «:)a: + ((3/«,)z:)(3/«,) + ((g/«2)z:)(«,3/) + ((«,Z/)z:)(y«,) +

+((z,Z/)z:)(«,Z/)+(«::«:)3/,;
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. 6.1(3/)l(z!«:)z11 (3/'«:)(g/«,) +(Z/'«:)(z,3/)+((y«,)z:)3/' +((«,Z/)z:)y';

. a3(z/)l(:«g:«:)«gl (y'z:)Z/' ;

. a.B(3/)l(z:z:)zgl - 0

Note que Al;(Z/)(/) é a componente homogênea de de /(. . . ,açi + 3/, . . .) de grau k

em 3/.

Lema ]-.14. Sda / = /(a;i, . . . ,z.) wm poZánómão de ü'jXI de grau m em #{. .Então

/(«:,. . . ,': +v,.. . ,z.) ll:z\f(z/)(/).

Sejam / = /(zi, . . . , z.) C (bjX] polinâmio não-associativo e zj C X \ {zi, . . . , z«]'

Os polinõmios /i(k)(z:, . . . , z«; zj) = Af(açj) são chamados de Zineahzações parciais do

poZãnómío / em zi de grau k. Tome .f um polinõmio de grau s em ai. Pelo Lema

1.12, no polinõmio /i(k)(açl, . . . ,açn;açj) = Af(açj) troca-se k ocorrências de zi por k

ocorrências de zj se k $ s, assim o polinõmio /i(k)(zi, . . . , z«; zj) é homogêneo em z.j

de grau k para k 5; s e /i(k)(açl, . . . ,zn;zj) = 0 para k > s. Se / é um polinõmio

homogêneo de tipo lki, . . . , ki, . . . , k.l, então o polinâmio /iA(zi, . . . , zn; z«+i) também

é homogêneo, de tipo lki,. . .,ki -- k,... ,k.,kl (para k $ kí), pois se substituiu k

ocorrências de zi por k ocorrências de z.+i. Note aqui que dado y C OJXI, o elemento

Al;(Z/) é obtido efetuando a troca do elemento g/ no lugar da variável açj no polinâmio

.#~'(«:, . . . , z«; «j).

Proposição 1.15. Se uma uahedade !m é homogénea, então, para quaisquer / C 7'(9Jt)

e Z/ c a'jXI é uáZáda a seguinte ãncZusão

k 0

a. (y)(/) {a.f(z/)(/) 1{ i,2, ; k - 0, 1,2, .} Ç T(W)

A recíproca desta proposição também é verdadeira, isto é, se a.(3/) Ç T(!m), para

quaisquer / C T(Dt) e 3/ c (PJXI, então, a variedade Dt é homogênea. De fato, pode-se

ver no próximo teorema que, para que a variedade seja homogênea, é necessário que

seja satisfeita uma condição muito mais fraca.
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Dado um polinâmio não-associativo /, denota-se por zX(/) o conjunto de todos os

polinâmios de õjXI que podem ser obtidos a partir de / por linearizações parciais

consecuti«m, isto é, A(j') l g (zk.) . . . Aj:(zh,)(/)}.

lborema 1.16. Sega í)R uma uahedade com sistemas de {dentãdades de$nãdas / taZ

que a.(.f) Ç T(9R) para qualquer j' c 1. Então 9R é homogénea

O teorema a seguir determina sob que condições as linearizações parciais de algumas

identidades também são identidades

Teorema 1.17. Sda ./' C 'PJXI wma identidade da q'-áZgebra .A, que é Aomogênea em

zi de grau k. Suponha que existem k -- l elementos ai, c12, . . . , clk.i C ü' tais gue para

o determinante

al

a2 cvi '

ak-l aÉ-l '.. ak:;

a equação d.a = 0 ámpZíca a = 0, para todo a C .4. .Então todas as Zãneaüzações pare ads

em, xi do T)olin,õmão f são identidades da ál.febra, A.

Corolário 1.18. Se uma uaMedade gR de a'-áZgebras é de$n da por um sistema de

identidades homogéneas l de grau $ k em cada uma das uaMáueis e se existirem k -- l

ele77zezttos al, a2, . - . } ak--l C © t(zzs guie par(z

": ~f ... «f "

, l .«, ~: ... «$-:

«*-: aÍ-: . . . «E:i

para quaZgue7' .4 C !)Jt e para qualquer a C .4, a equação d.a = 0 implica a = 0, então,

a uahedüde Dt é Àomogênea.

Corolário 1.19. Toda uadedade de$nãda por um sistema de identidades Àomogêneas

de grau <- '2 em cada bma da,s uaháueàs é homogénea.
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Teorema 1.20. Segarrz !)R uma uadedade Aomogênea, .4 C gR uma áZgebra sobre um

amei @ e -B uma ©-áZgebra associativa e corrzutat ua. .Então a Q-áZgebra O = B ®@ .A

também pertence â uaãedade !)R.

1.5 Algebras de potências associativas

Seja .A uma álgebra qualquer (associativa ou não) sobre corpo -F Antes de iniciar

uma seção com teoria, às vezes, é importante apresentar uma motivação. Com esse

intuito, pergunta-se: dado z c .A, a igualdade (zz)z = z(zz) sempre é verdadeira?

A resposta é claramente sim se .4 for uma álgebra associativa. Um leigo no assunto

poderia dizer que os dois lados são iguais a zs, mas, se .4 não for associativa, isso

pode ser falso. Desse modo, os lados esquerdo e direito precisam ser representados de

maneiras diferentes, o que motiva a definição de potências de um elemento, a qual é

dada por

e lz = z e r+ll; z('z), r C N* (potência p ncãpaZ â esquerda);

. z: - « e z'*: - (z')z, « c N* (potên.á« p«áncíp«Z â «{t.);

[:] - « e «['+:] - («['])', , C N* (pote«ci« pZe«á«ã.).

Para uma álgebra qualquer .4 sobre um corpo F, obtém-se uma série derivada de

subálgebras

.41il D ,4121 D ..4131 .)

definindo .41i] = .4 e .A]i+i] - (.41il)2, para quaisquer ã > 1. A álgebra .4 chama-se

soZlít;eZ se Ál"l = [0}, para algum inteiro positivo n.

Uma álgebra .4 sobre um corpo -F é chamada de potências assou at uas no caso

em que a subálgebra gerada por qualquer elemento é associativa. Esta definição é

equivalente a exigir que qualquer elemento z c .4 satisfaça

z'd zi+j, para quaisquer {,..j 2 1 (1.1)
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Note que (1.1) motiva o nome das álgebras estudadas aqui, pois mostra que as

potências de um mesmo elemento associam em uma álgebra de potências associativas

Um elemento z de uma álgebra de potências associativas .A chama-se nãZpotenfe

se existir um inteiro positivo r tal que z' = 0. Uma álgebra (um ideal) consistindo

somente de elementos nilpotentes, recebe o nome de náZáZgeZ)ra (náZÍdeaZ).

Nessa seção, assume-se que -F é um corpo que contém pelo menos 4 elementos

distintos, e é de característica diferente de 2, a menos que se especifique o contrário.

Uma fenamenta fundamental no estudo de uma álgebra de potências associativas não

comutativa .A é a passagem para a álgebra de potências associativas comutativa .4+,

que consiste no mesmo espaço vetorial de .A sobre .F, mas com multiplicação em ,4+

definida como sendo

z o Z/ - 6(z.Z/ + 3/.z), para quaisquer z, Z/ C .A,

onde z.3/ é o produto (não-associativo) em .4.

Sejam .4 uma álgebra de potências associativas e # C .A. Por (1.1), têm-se

Z3 Z2Z a;z: (se, e somente se, lz',al 0) (1.2)

z4 - z'z' = z(zz') (se, e somente se, (z,z,z')

Usando o processo de linearização apresentado na Seção 4 desse capítulo, em relação

à identidade (1.2), escrita em termos de comutador, obtém-se pa-ra quaisquer z, y C -A

e

o (3/)(1«',«1) l«P + 3/«, zl + l«', Z/l 2lz o z/, ZI + lza Z/l

e linearizando-se novamente, para quaisquer aç, Z/, z C .4, a identidade multilinear

0 A:(21« . y, zl + l«', Z/l) la o z/, zl + lz o z/, zl + lz o z, z/l

Repetindo-se o mesmo processo, para quaisquer z, g/, z, m C ..4, (1.3) é equivalente

às seguintes identidades:

0 - A!(g/)((«, z, «')) 2(,, z, « o 3/)+(«, 3/, «') +(3/, «, z') (1.4)
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0 - a.l(,)(6.:1(3/)((z,z,«')))(:«,g/,, . ,) + 2(z,,,z . y) + 2(g/,:«,z . ,) +

+2(z,z,Z/ . ,) + 2(,,z,« . 3/) +(3/,,,z') +(',Z/,«')(1.5)

0 - a.:(««)(a.:(,)(a.l(y)((z,z, «')))) -(«,y, , . ««) +(,, 3/, «« . «) +

+(.«,g/,«. ,) +(Z/,z,,.««) +(,,z,,«.y) +(«,,z,y.,) +(,,««,z.3/) +(1.6)

+(z,««, 3/ . ,)+(Z/, .«,,. z) -+(««, ,,z . 3/)+(z,,, g/ . .«) +(Z/, ,, «« . z) - 0

Se -F tem característica 0, então as identidades (1.2) e (1.3) são suficientes para

garantir que uma álgebra é de potências associativas. Além disso, se -F tem carac

terísticas diferentes de 2, 3 e 5 e se .A é uma álgebra comutativa, somente a identidade

(1.3) implica que as potências de um mesmo elemento associam.

1.5.1 A decomposição de Peirce

Um elemento e de uma álgebra (arbitrária) .4 é dito um ãdempotenfe se e' = e :# 0

Proposição 1.21. Qualquer áZgebra de potências assocãaíãuas, que não é náZáZgebrn,

contém um ádempotente.

Seja a um elemento de uma álgebra qualquer .4 sobre um corpo -F. O operador de

rnuZt@lãcaçâo â d reata R. de .A que é determinado por a é definido por .R.(z) = za,

para qualquer z C .4. Similarmente, o operador de mu/tãpZãcação â esquerda -L« é

definido por .L.(gç) = asç, para todo # C .4.

Suponha que .4 é uma áZgebra de potências associativas comutativa que possui um

idempotente e. Substituindo z = e em (1.4), obtém-se 2R1(3/) -- 3R:(Z/) + R.(Z/) = 0,

para todo y c .4, isto é, 2R! -- 3.R: + R. = 0. Consequentemente, considerando-se

/(À) = (À -- 1)(2À l)À, tem-se /(.R.) = 0. Assim, o polinõmio minimal para -R.

divide /(À), e as únicas possibilidades para raízes características de -R. são 1, ! e

0. Observe que l é uma raiz característica de .R., pois e é um vetor característico

correspondente à esta raiz, uma vez que se sabe R.(e) = e2 = e # 0. O polinâmio
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minimal para -R. também tem raízes simples, o que fornece a seguinte decomposição

de Peirce

Á
..4:(') © .Aà (e) © .Ao(e) (1.7)

de .4 como uma soma direta de subespaços vetoriais .4i, definidos por

.Ai(e,l = tsçi C .A l zie = zzÍ.t , á = 1, ;, U.

Agora, se .4 for uma áZgebra de potências associatáuas arb tráNa, já foi visto que .A+

será uma álgebra de potências associativas comutativa. Assim, existe a decomposição

de Peirce (1.7), onde

l

.A:(e) {zi C .A l ez{ + zie = 2ázi} (1.8)

Considere z = e em (1.7) e seja 3/ = z{ C .A{(e). Efetuando-se os cálculos, obtêm-se

(2á -- l)lz{, el = 0, isto é, zie = eai, se ã :# {. Desse modo, (1.8) se torna

.4:(e) l ez:

.4o(e) = {zo C .A l ezo

4â(') - {"$ C .Ajez{ + «{e - «{}

na decomposição de Peirce (1.7) de qualquer álgebra de potências associativas .A. Como

visto, as propriedades de álgebras de potências associativas comutativas podem ser

usadas para obter propriedades para álgebras de potências associativas arbitrárias.

Seja .A uma álgebra de potências associativas comutativa, com a decomposição

de Peirce (1.7) relativa a um idempotente e. Então, .AI(e) e .4o(e) são subálgebras

ortogonais de .4 que estão relacionadas com .44 (e) do seguinte modo

.44(')Á4 (') Ç .A:(e) © .4o(');

.4:(').Aã(e) Ç .A4(') © .Ao(e);

.4o(e)Á{ (e) Ç .A:(e) © .4à(e)

(l.lO)
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1.6 Algebras alternativas
J

Sejam z = ai + a2{ e z' :; bi + b2á dois números complexos quaisquer. Recorde que

a álgebra dos números complexos satisfaz a propriedade lzz'l = lzl z'l. Assim, usando

a notação indicada, obtém-se a igualdade

(«? + «g)(z,? + z,g) («:z,: - «,z,:)' + (.:z,, + «,z,:y,

ou seja, um produto de uma soma de quadrados escrito como uma soma de dois qua-

drados. Uma pergunta natural que surge é se existem identidades análogas para uma

quantidade maior de quadrados.

Para provar que todo inteiro positivo é a soma

primos, Eulerj371 , em 1748, descobriu a identidade

dos quadrados de 4no máximor l

(a' + Z,' + c' + d:)(a' + #') ,42 + .B2 + (y2 + .D2

onde .A = aa + b/3 -- c"y

Z) = aõ + b' -- cP + da.

Esta descoberta permitiu a Euler reduzir o problema a mostrar que todo primo é a

soma dos quadrados de no máximo 4 primos.

Em 1817, C. F. Degenj301 estendeu a fórmula de Euler para 8 quadrados e anunciou

que existia uma fórmula similar para 2" quadrados. Em 1843, Hamiltonj551 notou a

existência de uma identidade para a soma de n quadrados, o que é equivalente à

existência de uma álgebra com divisão de dimensão n de uma forma definida sobre

o corpo dos números reais. Um exemplo é a álgebra dos números complexos para o

caso n = 2. Hamilton construiu uma álgebra com divisão de dimensão 4, que dava a

identidade de Euler para a soma de 4 quadrados. Em 1845, Gravesj441 e Cayleyj211

redescobriram o teorema dos oito quadrados através de suas extensões de quatérnios

para as oitavas ou octânios. Graves e Cayley conjecturaram que deveria existir uma

fórmula similar para 2" quadrados, mas, de fato, chegaram à conclusão que um teorema

l)ara 16 quadrados era improvável, o que derrubou a con.jectura

b(s + ca + apa/3 + ba + c'y aB a'y e)
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Após Graves e Cayley, o próximo autor a realmente avançar na teoria foi A.

Hurwitzj621, cujo resultado obtido afirmava que exceto pala n - 1, 2, 4 e 8, não existia

identidade

(«? + . + «:)(z/? + - . + z/i) - ,? +

onde os zá's eram funções bilineares de zl, . . . , zn e 3/i, . . . , y.. Uma versão expandida

da delnonstiação de Hurwitz é dada em Dicksonj331, onde se assume que o corpo

é o dos números reais ou dos números complexos. Mas, na verdade, ao se analisar

cuidadosamente a demonstração de Dickson, pode-se ver que o resultado é válido pala

qualquer corpo de característica diferente de 2.

A partir dos trabalhos de Hamilton, Graves e Cayley, em meados do século XIX,

foi possível saber que existem álgebras sobre o corpo dos números reais de dimensões

1, 2, 4 e 8 para os quais a norma do produto é igual ao produto das normas dos

favores. Além disso, essas álgebras são álgebras com divisão com elemento identidade.

Hamilton construiu os quatérnios para serem álgebias com divisão. Mas, somente em

1912, Dickson mostrou que a álgebra de Graves e de Cayley era uma álgebra com

divisão. Por meio de técnicas totalmente diferentes, Hobenius anteriormente tinha

obtido o resultado de que as únicas álgebras com divisão associativas sobre os reais são

os reais, os complexos e os quatérnios.

Os complexos, os quatérnios e os octõnios sobre um corpo F conduzem a formas

quadráticas que possuem composição, pois estas álgebras têm uma aplicação z b---} i

satisfazendo

(i)m

(ii) ='1:T z+ ;

(Üi) 3©

(i«)

(v) « + 3 C .F;
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(Vi) :«E C F'

Um aplicação satisfazendo (i), (ii), (iii) e (iv) é chamada de involução ou anti-

automorfismo involutorial. Uma álgebra com involução e com elemento identidade em

que valem (v) e (vi) tem a propriedade z' -- (aç + Z)z + (zZ)1 = 0. Em 1912, Dickson,

em seu artigo, fez uma construção para os octânios baseada nos quatérnios. Seja Q os

quatérnios sobre um corpo F com base {l, ei, e2, e3j} e seja C o conjunto dos elementos

da forma z + ye4, com z, y C Q. Defina uma multiplicação em C por

(z: + Z/:e.)(:«, -+ g/,e.) (z:z, - ®y:) + (y,z: + y-©)..

Usando a involução trivial z F-> E = z sobre o corpo dos números reais, essa mesma

construção permite construir os números complexos a partir de números reais. Conside-

rando a conjugação como involução sobre o conjunto dos números complexos, pode-se

pensar nos quatérnios como sendo o conjunto de todos os elementos z + y.j, onde

r, Z/ c C e («: + 3/:.j)(z, + Z/,.j) - (z:z, -- ®3/:) + (3/,:«: + Z/:©).j.

Em 1924, J. Kirmsej631 publicou o resultado que os octânios satisfazem as pro-

priedades (Ez)Z/ = E(#Z/) e z(3/©) = (zg/)g. Como z + E C .F e 3/ + g C -F, uma

conde(;luência imediata é que são válidas: (zz)Z/ = z(z3/) e z(yg/) = (#3/)y. No entanto,

essa constatação não teve impacto rápido.

Em 1927, Dickson generalizou a construção anterior. Sejam açi, z2, Z/i, y2 elementos

de Q e defina uma multiplicação sobre um espaço de dimensão 8 por

(«: + 3/:e)(«, + Z/:e) (z::«,+ '7W3/:)+(g2zi + yi©)e,

onde ' é um elemento fixado de F. ZornjlOll, em 1933, chamou o sistema de números

obtidos de CD (Cayley e Dickson).

Dada uma álgebra .A de dimensão n sobre um corpo F com involução z H-> Z, uma

álgebra .B de dimensão 2n sobre F foi construída por Albertj31 do seguinte modo:

.B = {z + 3/e l z, 3/ C .4} e produto definido por

(#: + 3/:e)(z, + 3/:e) (z:z, + '®yt) + (Z/2zi + yi©)e
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para 0 # ' C -F

A álgebra B possui involução F'-t- ye = 3 -- 3/e, e Albert mostrou que se .B é

associativa, então .4 é comutativa, e que Á é associativa se, e somente se, os elementos

de .B satisfazem z(ZZ/) = z'Z/ e (g/z)aç = yz'

Definição 1.1. Z./ma áZgebrn a/ternatáua ,4 soZ)re um c07po .F é uma áZgeZ)ra satis-

fazendo as identidades =aU ü\te«'n«tida à esquerda) e U=a (lei

alter"rtatãua à direita), para quaisq'üer z,IJ C A, ou equãuatentemente, em termos de

«soca«d««,(z,z,g/) z,z) P«« qu«dsqu«z,Z/ C .A.

Qualquer álgebra associativa é alternativa, mas a recíproca nem sempre é verda-

deira. Pelo processo de linearização, pala quaisquer z, y, z C .4,

0 - A:((«, «, g/)) (z,,,Z/) + (,,z,3/) (se, e somente se, (:«,,,3/) (,, z, Z/)) ;

0 - A!((:«,3/,Z/)) -(z,y,,)+(z,,,Z/)(se, e some«te se,(z,y,;) - --(«:,,,Z/)).

Em particular, (z,g/,z) = --(aç,z,g/) = 0, pala quaisquer z,g/ C .4, isto é, álgebras

alternativas satisfazem a identidade (z, y, z) = 0, ou equivalentemente, (açy)z = z(yaç),

pala quaisquer z,y c .A, a qual é chamada de Ze{ ./7ezz'ueZ. Sua forma linearizada é

dada por 0 = A:;((#, g/, z)) =(,ç,3/,z) +(z, y,gç), ou seja,(z,Z/,z) +(z,y,z) = 0, para

quaisquer z,g/,z C.A.

As álgebras alternativas recebem esse nome, pelo fato que nestas o associados é

uma /unção alternada, ou seja, para qualquer permutação a de 1, 2 e 3, tem-se

(z.H,".@,"'M) (z:,z,,z;),

onde sgn(a) é o sinal de o.

Em vista da flexibilidade, em uma álgebra alternativa, pode-se escrever o produto

rZ/z sem indicam uma escolha de parênteses. Para provar o próximo resultado, inicial-

mente verifica-se que a identidade a seguir é satisfeita em uma álgebra alternativa

(«' , 3/, z) (1.11)
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Proposição 1.22. Íldentãdades de .Mou/ang,) .Em uma áZgebra aZtez7 atíua .A, as se-

qu ates identidades são válidas

«(z/,z/) - l(«z/),lz/; (i.i2)

(y,Z/)z - Z/l,(Z/«)l; (1.13)

(zy)(-) - «(y,)«, (1.14)

para q'uaisquer z,'y,z € A e conheci,das co'm,o 'ldentida,de de Moufan,g à, direito,, 'Identi-

dade de Moujang à esquerda, e identidade de Moufang do mei,o, respectivamente.

Corolário 1.23. Toda áZgebra aZte7"ztatáua ueri®ca as derztãdades

(z, ZZ/, z) - (z, y, ,)z; (1.15)

(z, g/z, .) - z(z, y, ,); (1.16)

(z',g/, ,) -(:«, aZ/ + Z/:«, ,);(1.17)

(z', y, ,) - :«(z, y, ,) +(z, Z/, ,)z(1.18)

As identidades (1.15) e (1.16) são equivalentes às identidades de Moufang à direita

e à es(luerda, respectivamente. Além disso, de (1.11) segue (1.17) e, finalmente, (1.18)

segue de(1.17),(1.16) e(1.15).

Uma das propriedades mais úteis das álgebras alternativas é dada pelo

Teorema 1.24. rTeorema generaZãzado de .Amam) Se a,b e c sâo eZemenfos de uma

álgebra attevnatâua que associam em alguma ordem, então o subanet gerado por a, b e

F ó nccnponfoetn

Corolário 1.25. éaü nJ ZI/}na áZgebra .A é aZternatáua s

gerada por quaisquer dois elementos de A é assocãatàua.

Sem dúvida, o Teorema de Artin descreve a propriedade mais fundamental das

álgebras alternativas. Em particular, toda álgebra alternativa é de potências associa-

tivas, e com uma aplicação simples do teorema, pode-se provar a seguinte

Proposição 1.26. Secam z, g/ e z três elementos de urna áZgeóra altervlatáua. .Então

(:«3/) (z, Z/, ,) (:«(«, Z/, ,)).

a subátgebrae somente se,e
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1.6.1 0 nilradical

Em teoria de anéis, um radical de um anel é um ideal dos elementos "ruins" do

anel. O primeiro exemplo de um radical foi o náZradácaZ introduzido, em 1930, por

Kõthej671 baseado em uma questão de 1908 de Wedderburnj941. Alguns anos depois

muitos outros radicais foram descobertos sendo o exemplo mais importante o radical

de Jacobson. Entretanto, a teoria geral de radicais foi definida independentemente por

Amitsurj121 (1952, 1954) e Kuroshj681 (1953).

Seja Á uma classe de álgebras (sobre um anel comutativo dado) que é fechada elll

relação a ideais e imagens homomóríicas. Uma subclasse 7?1 de .4 é chamada de classe

radácaZse

e 7Z é holnomoríicamente fechadas

e Cada .Á C .4 contém um ideal 7Z(.4) C 7Z que contém todos os ideais de .4 que,

como álgebras, estão em 7Z.

. R (.4/'R(Á)) = {0}, para toda .A c Á.

Nesse caso, a aplicação .A -> 'R(.4) é chamada de radãcaZ definida sobre a classe de

álgebras .4 e é denotado por 7?. O ideal 'R(.4) da álgebra .4 denomina-se seu 7?.-radãcaZ.

Além disso, uma álgebra .Á C ,4 é chamada de 'R-semjsÍmpZes se 7Z(.4) = {0}.

Teorema 1.27. Toda nã/áZgebra aZter"zlatáua de d mansão .Prata é nãZpotente.

Qualquer álgebra nilpotente é solúvel e qualquer álgebra solúvel (de potências as-

sociativas) é uma nilálgebra. Pelo Teorema 1.27, os conceitos de álgebra nilpotente,

álgebra solúvel e nilálgebra coincidem para álgebras alternativas de dimensão finita.

Definição 1.2. /1báste um Único ãdeaZ náZpotenfe OdeaJ soZáueZ) ÍnáZádeaZ) mazámaZ

Nl\(A), em qualquer átgebra atter"'rtatãua de dimensão limita, que é chamado de nilradicat

de..4

Proposição 1.28. Seca .A uma áZgebra aZternatáua de d mensâo ./inata e -r um ideal de

.4 f«Z qu. Nn (.A/-r) . .Ente., Nn(.4) Ç .r
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Demonstração: Se u c Nil(.A), então {Z é nilpotente, o que implica ü = 0 e u c /,

p':s N:1 (.4/-r)

Uma álgebra arbitrária .A sobre um corpo .F é chamada de sãmpZes se os únicos

ideais de Á são os triviais e se .A não é uma zero-álgebra, isto é, {0} e .A são os únicos

ideais de -Á, e existe algum produto entre elementos de .4 que não é nulo.

Seja .A uma álgebra alternativa. Diz-se que .A é sem simples se Nil(Á) = {0}, e

prova-se que qualquer álgebra alternativa semisimples de dimensão finita é uma soma

direta .4 = .4i a) . - . (D .A. de álgebras simples .4i, onde l $ á $ n. A demonstração de-

pende das propriedades da decompor ção de Peárce, relativa a um conjunto {ei, . . . , e«}

de idempotentes dois a dois ortogonais ei, (l 5; á 5; n), o que motiva a apresentação

das próximas subseções.

Teorema 1.29. Toda áZgebra aZtermatiua semãsimpZes de dimensão ./inata não maia tem

etemevLto ãdentá,dado lí.

1.6.2 A decomposição de Peirce

Dada uma álgebra alternativa de dimensão finita .4 que possui um idempotente

e, pela lei flexível, .Le e R. são operadores idempotentes que comutam. Consequente-

mente, .4 possui a seguinte decomposição de Peãrce

Á .4::(e) © .A:o(e) © .Ao: (e) © .Aoo(e) (1.19)

onde .Aij(e) (ã,.j = 0, 1) são subespaços de .A, definidos por

.4ij(e) = {:«:j c .4 l e:«ij = á"'j,:'.je , {,.j

Como no caso de álgebras associativas, a decomposição de qualquer elemento z C ..4

de acordo com a decomposição de Peirce (1.19) é

Z e#e + (ez e«) + (ze - e«e) + (« ez -- ze + eze)

Algumas das propriedades da decomposição de Peirce relativa a um idempotente

e são comentadas a seguir. Para i,.j, k,Z = 0, 1, têm-se que são válidas as seguintes
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igualdades: e(açijZ/ki) ({ + .j k):«:j3/k! e (zijykz)e (k + Z -- .j)zijg/ki, o que implica

Áij(e).4jk(e) Ç ..'!ik(e), {,.j, k 0, 1;

.4ij(e).Aij(e) Ç .Aji(e), {,.j = 0, 1. (1.20)

Em particular, ,4ll(e) e .4oo(e) são subálgebras de .4. Além disso, zitg/oo = 0, pela

identidade de Moufang à esquerda, e similarmente 3/oozii = 0. Assim, .4ll(e) e

Àoo(e) são subálgebras ortogonais de .4. Também é possível provar as relações de

inclusão .Aio(e).4oi(e) Ç .Áli(e), .Aoi(e).Ato(e) Ç .4oo(e), entre outras. As proprieda-

des 4io(e)Áto(e) Ç -401(e) e .4oi(e).4oi(e) Ç .4lo(e) são mais fracas do que no caso

associativo, onde se prova .Aio(e).4:o(e) = .4oi(e).4oi(e) = {0}.

Na sequência, são introduzidos alguns conceitos relativos a elementos idempotentes

de uma álgebra arbitrária (não necessariamente alternativa) que serão essenciais pala

a construção que será feita.

Um idempotente e de uma álgebra qualquer .4 chama-se pNmátãuo se não pode ser

escrito como uma soma de idempotentes ortogonais, ou seja, não existem u,u C .A

tais que 0 7é u = u2, 0 # u = u2, uu = uu :: 0 e e = u + u. Em uma álgebra de

dimensão finita .A, qualquer idempotente e pode ser escrito como uma soma e = >1. ei

de idempotentes ortogonais e{. Se t = 1, então e é primitivo. Caso contrário, existem

idempotentes ortogonais u e u tais que e = u + u. Verifica-se se u e u são primitivos

e repete-se o mesmo procedimento toda vez que algum idempotente da soma não seja

primitivo, obtendo-se e = mi + . . . + w,, onde os idempotentes dois a dois ortogonais

wj (l 5; .j 5; r) gelam um subespaço de dimensão r de .A. Como r $ dim.4, o processo

termina com idempotentes primitivos dois a dois ortogonais ei, e = >. ei.

Em uma álgebra arbitrária .4, um idempotente é chamado de phncipaZ se não existir

um idempotente u C .A, que é odogorzaZ a e (ew = ue = 0).

t

lZ

t

lZ

Proposição 1.30. .Em uma áZgebra aZtez7iatáua de dimensão ./inata .4, wm {dempotente

e d' .4 é p«á«.íp«Z ", ' «m.n*' se, « .«báZg.Z,« ,'!oo(e), - d«omp«ãção de Peã«.

(1.19) mZ«tã« « e, .»« «m« níZáZgeZ,«.
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Qualquer álgebra alternativa .4 de dimensão finita, que não é nilálgebra, contém um

idempotente principal. Pela Proposição 1.21 sabe-se que .4 contém um idempotente

e. Se e não é principal, existe um idempotente u c ,4oo, e' = e + u é idempotente

e .,'l::(e') D .4ii(e). Assim, dado zii C .4it(e), têm-se :«iie' + u)

e'zii = (e + u) ii = zii, isto é, zii C .4ii(e'). Desse modo, está verificada a inclusão

.A::(e) Ç .A::(e'). Como u C ..4::(e') e u # .A::(e), e«tão dim.4::(e) < dám.A::(e').

Repete-se o mesmo procedimento, construindo-se assim, uma sequência de dimensões

crescentes. Mas, o processo obrigatoriamente termina, pois .A tem dimensão 6nita, e

no seu fim é produzido um idempotente principal.

Observe que, em uma álgebra alternativa de dimensão finita, para qualquer idem-

potente e existem idempotentes primitivos dois a dois ortogonais ei, . . . , e,, e,+i, . . . , et

tais que e = >, ei, enquanto e := >ll: ei é um idempotente principal de Á.

tr

llZ Z

1.6.3 Uma decomposição de Peirce mais refinada

Se el , . . . , et são idempotentes ortogonais de uma álgebra alternativa .A. O elemento

e = ei + . . . + et é um idempotente e vale (aç, e{, ej) = 0, para quaisquer i,.j = 1, . . . , t.

Uma decomposição de Peirce mais refinada do que aquela vista na seção anterior

para uma álgebra alternativa .4 é relativa a um conjunto {ei, . . . , et} de idempotentes

dois a dois ortogonais de .A: .4 é a soma direta de espaços vetoriais:

..4 - (lt) .4:j(')
z,.7

({,.j i, . . . , t)

onde, usando o delta de Kronecker, define-se

.4Íj(e) {#ij C .4 l ekz.j õkizij, zijeÀ; õlkzij, para quaisquer l $ Ã; $ t}

Proposição 1.31. ÍPropdedades da decomposição de Peírce ma s n?Brada de uma

átgeb« .tte«.t{«)

Á:j(e)Ájk(e) Ç .Aik(e), ({,.j,k . ,t);

.4:j(e)Á:j(e) Ç .4ji(e), ({,.j i, . . . , t);
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.'l:j(e).4*:(e) - 0, .j:#k,({,.j)#(k,z),(i,.j,k,z ...,t);

pa-a todo zij c .4ij(e), (á # .j);

ámpZãcando

'Z/ijzi:Í, para quaiscluer zij, Z/ij c -Aij(e), (d # .j);

(:«:j, W», ,*.) = 0, se (á,.j, k) # ({, í,{), par» z:j C ,4:j(e),U* C .Á:j*(e), ,k: c -.'l*.(e);

(zíí, Z/ijqi, ti{) = 0, se á # .j, para quaisquer zii, tei C .4i{, 3/íj c .4í:Í(e) e zyi c .4ji(e);

(zijZ/ij)zij = (3/ijzi:Í)zij = (zi.jzij)g/íj, se á # .j, para quaisquer zii, yij, zÍj C .Aij(e);

z:.j(Z/íj'jj) z:jqj)Z/ÍJ (:«::ÍZ/::j), se á # .j, para todos :«i{, 3/íj c .4::j(e), 'Íj c -4jj(e);

e, rec@rocamenZe,

«:j(':jg/:j) - ('««:j)3/:.j (zí:ÍZ/ij)zü), se { :# .j, para todos ;«í:Í, yij c .'lij(e), zí{ c .4i{(e);

lzjj, tjjl(Z/ijzij) se á # .j, pala todos z:jj, tjj c .4jj(e), 3/ij, zij c .4ãj(e);

e, reciprocamente,

(Z/ilzíj)lz tiíl # .j, pa-a todos :«i{,tái c .4i{(e), yij, zi.j c .Aij(e);

("«")" - ("«««)"': >ll: ««"";
k-o

t

(":j")" (z:j«j:)"': >ll: ":j«jk + (z.j':j)(«:j«j.)" : , se á # .Í;
k-o

e:(z:j«)"e. -(z:j«j:)'({,J = 0, 1,. . ,t).

t

1.7 Algebras
J

alternativas à direita

Além de trabalhar com teoria dos conjuntos, Zorn pesquisou álgebra. Além de sua

tese de doutorado ter discorrido sobre álgebras alternativas, ele publicou quatro artigos

relacionados ao assunto. Em 1933, Zorn provou a unicidade dos números de Cayley (ou
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octânios), ao mostrar que eram as únicas álgebras alternativas simples sem divisores

de zero.

Na mesma época em que Zorn escrevia a respeito de anéis alternativos, Moufangj761

investigava as consequências de certas hipóteses de configuração em geometria proje-

tiva. Hilbertj571, no começo do século XIX, verificou que a validade de um teorema de

Desargues (em homenagem a Gérard Desargues) equivale a afirmar que o plano pode

ser coordenado por um sistema algébrico que consiste em um anel com divisão, o que

estimulou o interesse em determinam todos os anéis com divisão alternativos. Em 1943,

a coordenação de planos projetivos arbitrários por Hallj541 sugeriu o estudo de anéis

em que vale (zy)Z/ = z3/' sem hipótese alguma sobre z(aç3/)

Definição 1.3. Z./mcz áZgebra .4 é alternativa â d reata se satàls/az a Zeá aZtezmatãua à

dáreãta, isto é, se para quaisquer z, g/ C .A

(:«y)y - :«z/' (1.21)

Sua linearização também é uma identidade de uma álgebra alternativa à direita, e

é dada por

(zg). + (:«,)g/ - :«(y, + .g/) (1.22)

Observe que, pela lei flexível e pela lei alternativa à direita (1.21), pode-se escrever

2(3/,)3/ - (Z/,)Z/+Z/(,y)+(,Z/)3/ - ,3/' +y(y,) 3/', (,g/+y')Z/+Z/(,g/+Z/') - ,Z/' 3/',.

Agora, multiplicando a igualdade anterior por z, pela identidade (1.22), têm-se

2«l(z/,)z/l - «l(,p + 3/,)z/ + z/(,y + z/,)j «l,z/' + z/',l -
- lz(,Z/ + W,)l3/ + (nZ/)(,3/ + 3/,) - (:«,)Z/' (z3/'). -

)y + («y),IZ/ + l(«y),l3/ + l(«y)yl, (z,)3/' - (ZZ/'.)

+ ((ZZ/),)y + ((ZZ/),)y + (zy')z (z,)Z/' - (z3/'), z3/)')g/.

Assim, se a álgebra não possui elementos de ordem aditiva 2, então a identidade de

Moufang à direita, que é dada por

((«Z/),)Z/ «((3/,)Z/) (1.23)
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é uma consequência da lei alternativa à direita. Reciprocamente, a identidade de

Moufang à direita implica lei alternativa à direita com a hipótese imposta.

A linearização da identidade (1.23) é dada por

0 a.l;(t)(((zy)')Z/ - «((3/;)3/)) ((«Z/).)t + ((«t)z)g/ - «((3/,)t) «((t,)3/) (1.24)

e, é equivalente a

0 -((«Z/),)3/ - :«((3/,)Z/) -(«,Z/,,)g/ +(z,3/,,Z/) -(«,y,,3/) -(«,,,Z/)Z/(1.25)

e é tal que a.i(w)((a;, Z/z, 3/) -- (z, z, y)Z/) determina a identidade

0 -(z, 3/,, ««)+(«, ««,, y) -(z, ,, «,)Z/ -(«, ,, 3/)«« (1.26)

Teorema 1.32 Toda álgebra attevítatãua à direita é de potências associativas

Teorema 1.33. Toda áZgeZ)ra a/ter'zlaÉãua â direita semásámpZes, sobre um c07'po de

caractere'stàca dll/Crente 2, é aterzzatãua.

O próximo resultado já é conhecido para álgebras alternativas, mas pode ser pro-

vado com uma hipótese mais fraca, como pode ser visto a seguir, e será importante

futuramente para demonstrar propriedades de uma certa. decomposição de Peirce.

Proposição 1.34. Se ei(l $ { 5; t) são ãdempotentes de uma áZgebra aZtematáua â

dã«ít« .,4, t":' gue e:ej - 0 ÍI $ j $ t), emfâ. (:«, e:, ej) - 0, p«« todo :« C .A.

Demonstração: Se ã = .j, o resultado é óbvio. Caso contrário, (z, ei, ej) = (amei)ej

= (a;ei)ej O!:) ((zei)ej)ej = (z,ei,ej)ej O:!D (z,ejei,e.j) = 0. Agora, (ei,e2,aç)

- e:(e2z) = --e: (e:(e,«)) []

Teorema 1.35 Toda álgebra attev"rlatãua à direita uedfica a identidade de Mãkheeu

(«, z, Z/y - 0

Corolário 1.36. Se uma áZgebra aZterr&atãua â direita não possua elementos nãZpofentes,

então é altematiua.
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Proposição 1.37. Seda .A uma áZgeóra aZter"zzatáua â directa que posou eZemenío idem

fadada -í. Se &m elemento z C .A fera anverso, erztão este é único.

Demonstração: Sela # c .4 e suponha que z' e z'i são inversos de z. Inicialmente,

observe que, pela identidade de Moufang à direita (1.23), têm-se

((«': «') (««))«' ((«':«')«')«' «':((«'.')«') «':((«' (*«))«')

e, assim (((aç :z')z)z)z' = z':(((z'z)z)aç') = z':, pois .A é uma álgebra alternativa à

direita e n'z = zaç' = 1. Além disso,

(((« :«')«)«)«' ((«; :, z', :«):«)z' + z' 01D((:«':, z, z')z)z'+ z'

Finalmente, basta observar (z':,aç,z') = (z :z)aç' z :(açz') = 0, o que implica
lz./ DZ



Capítulo 2

Algebras genéticas,
.P

álgebras bálticas

e o b-radical

2.1 Motivação genética

Antes de discutir a matemática em Genética, é imprescindível apresentar alguns

conceitos de biologia. Entre estes, o gene que se bata de uma unidade de informação

hereditária. Uma célula possui vários genes em seu núcleo, que se situam em estruturas

chamadas de cromossomas, os quais podem ter formas diferentes denominadas azedos.

Por exemplo, o gene que determina o tipo sanguíneo nos seres humanos tem 3 alelos

diferentes, /Á, .[B e ã. Como os seres humanos são organismos dáp/oádes, isto é, carregam

um conjunto duplo de cromossomos - um da mãe e um do pai, os tipos sanguíneos são

determinados por 2 alelos. Quando os organismos diploides se reproduzem por meio de

um processo, chamado de meáose, produzem gamelas (células sexuais) que carregam um

conjunto único de ciomossomos. O resultado da união dessas células de gamelas é um

zigoto, como, por exemplo, o esperma ao fertilizar o ovo. Este é considerado novamente

uma célula diploide, isto significa que ele carrega sua informação hereditária em um

conjunto duplo de cromossomos. Quando gamelas se unem (ou se reproduzem) para

formar zigotos uma "multiplicação" natural ocorre.

35
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2.1.1 Tipos sanguíneos

O sistema .A.BO possui quatro tipos de sangues: .A, .B, .4.B e O. Cada um deles é

caracterizado pela presença ou ausência de agZut nogênãos na membrana das hemácias

e pela presença ou não de agZutáninas no plasma sanguíneo.

Existem dois tipos de aglutinogênio, .4 e .B, e dois tipos de aglutinina, Anel-.4 e

Anta-,B. As pessoas do grupo .A têm aglutinogênio .4 nas hemácias e aglutinina Anta-B

no plasmas as do grupo -B possuem aglutinogênio -B nas hemácias e aglutinina Anti-

-.A no plasmas as do grupo .4B têm aglutinogênios .A e -B nas hemácias e nenhuma

aglutinina no plasma; as do grupo O não possuem aglutinogênios nas hemácias, mas

possuem aglutinina Anta-.4 e Anel-B no plasma.

A produção dos algutinogênios, e o grupo ao qual uma pessoa pertence, são de-

terminados por 3 alelos diferentes, designados como /''l, /B e ã. Na relação alélica

existente, entre os alelos /'4 e /B há codomínánica, isto é, /A = /B, mas cada um deles

domina o alelo { (/''! > { e -íB > á).

A tabela, a seguir, esquematiza as possibilidades entre os alelos para determinar o

tipo sanguíneo do sistema .4.BO

Desse modo, se o tipo sanguíneo de uma pessoa é .A ou .B não se sabe exatamente

quais apelos ela possui, pois em cada caso existem duas possibilidades. Além disso,

observe que o /enótãpo do filho ou filha sempre é dado pelo fator dominante, onde os

dominantes são .4 e B. Por exemplo, uma pessoa com genótipo /nã é do tipo -B. Para

ser do tipo O, necessariamente o indivíduo deve ter genótipo {ã.

Um fato interessante do sistema .A.BO é que, a partir do tipo sanguíneo dos pais,

sempre é possível calcular a probabilidade dos filhos herdarem ou não o mesmo tipo.

Fenótipo Genótipo Aglutinogêneo Aglutinina

Á /A.[A ou /''iá Á Anta-B

B IBID ou IBi B Anui-.4

  IAm   Ausência

0   Ausência Anel-..4 e Anta-.B
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Suponha, por exemplo, que em um casal, o homem tenha tipo sanguíneo .4.B e a

mulher, O. Qual a probabilidade de um filho desse casal também ter sangue .A-B ou O?

E simples responder a esta pergunta, embora possa parecer surpreendente. Observe

que, nesse caso, não existem dúvidas, sabe-se que o genótipo do pai é /'4-íB e da mãe,

áã. Esquematicamente, as possibilidades são as seguintes:

isto é, o filho tem 50% de chance de ter tipo sanguíneo ,4 e probabilidade de 50%) de

ter tipo sanguíneo -B. Assim, a probabilidade de ter sangue .4.B ou O é nula.

Considere, agora, a. situação em que o pai tem tipo sanguíneo .4 e a mãe, .B. Neste

caso, existem quatro possibilidades, que são descritas e analisadas a seguir.

(i) o pai tem genótipo /''l/''i e a mãe tem genótipo /B/B;

O filho vai ter tipo sanguíneo .4B

(ii) os genótipos do pai e da mãe são /A.í-4 e -rn{, respectivamente;

As chances são de 50%) para sangue do tipo .4-B e 50% para sangue do tipo .A

(iii) o pai tem genótipo /'4á e a mãe tem genótipo /B/BI

     
Z    
Z    

  /'{ /''1

  IAIB IAIB

  IAIB IAIB

    /'4

  IAIB IAIB

Z .Í'4á  

    Z

  IAIB  
  IAm  
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O filho pode ter tipo sanguíneo .4.B ou .B com 50% de possibilidade para cada

(iv) o genótipos do pai e da mãe são /'4{ e /B{, respectivamente

Este caso é o mais interessante, pois o filho pode ter qualquer tipo sanguíneo (.4.B,

B, .4 ou O), com probabilidades iguais, de 25%.

2.1.2 Herança mendeliana simples

Considere a herança mendeláana sámpZes para um único gene com dois alelos ,4 e

a. Neste caso, dois gamelas se unem (ou se se reproduzem) para formar um zigoto, o

que pode ser visto na tábua de multiplicação mostrada na Tabela 1, também conhecida

como quadrado de Punnett.

Tabela l Alelos passando de gamelas para zigotos

Os zigotos .A.4 e aa são chamados de homozãgotos, pois eles carregam duas cópias

do mesmo alelo. Nesse caso, a herança mendeliana simples significa que não existe

dúvida de que informação genética será herdada na próxima geração, ou seja, .A.A

passará para o alelo .A e aa passará para o alelo a. Entretanto, os zigotos .4a e a.4

(que são equivalentes) carregam dois apelos diferentes. Esses zigotos são chamados

de Aeferozãgofos. As regras da herança mendeliana simples indicam que na próxima

geração irão herdar .4 ou a com mesma frequência. Logo, quando dois gametas se

reproduzem, uma multiplicação é induzida, isto indica como a informação hereditária

  /'! Z

  IAIB  
Z /''!i  

  Á a

Á   .Aa

a .Aa  
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será transmitida para a próxima geração. Essa multiplicação é dada pelas seguintes

regras:

.4 x .4 = .AI

" * « - ;« *Ê«;
1 1

" * " - i" -- à";
a, x a, == a,

A primeira e a última regras são expressões que comprovam que se ambos os ga-

melas carregam o mesmo alelo, então, a descendência também o herdara. As regras

do meio indicam que quando os gametas carregando .4 e a se reproduzirem, uma me-

tade da descendência herdara .4 enquanto a outra metade herdara a. Essas regras são

uma representação algébrica das regras de herança mendeliana simples, e a tabela de

multiplicação é mostrada nâ Tabela 2. Convém destacam que estão sendo considerados

apenas os genótipos (composição do gene) e não os fenótipos (expressão do gene). Em

virtude disso, não foi feita menção às propriedades dominantes ou recessivas dos alelos

destacados.

Tabela2 Multiplicação para a álgebra gamética para herança mendeliana simples

Agora que já foi definida uma multiplicação para os símbolos .A e a, pode-se também

definir a álgebra de dimensão 2 sobre R com base {,4, a} e tábua de multiplicação como

na Tabela 2. Essa álgebra é chamada de álgebra gamética para herança mendeliana

simples com dois alelos.

As células diploides (ou organismos), com a finalidade de se reproduzam, devem

passar por um processo de divisão de redução de tal modo que somente um conjunto

de apelos seja repassado. Para os seres humanos quando os machos produzem) esperma

  Á a

Á Á
{(.4 + «)

a â(« + .A) a
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e as fêmeas produzem ovos. Quando a reprodução ocorre, a informação hereditária é,

então, repassada pela multiplicação gamética, vista anteriormente. Portanto, quando

dois zigotos se reproduzem, outra operação de multiplicação é formada levando em

consideração ambos, o processo de divisão de redução e a multiplicação gamética. No

exemplo dado de herança mendeliana simples para um gene com os dois alelos -Á e a,

os zigotos tem 3 genótipos possíveis: .4.4, aa e .4a. Considere o caso de dois zigotos

ambos com o genótipo .4a se reproduzindo. O processo de divisão de reprodução divide

o zigoto e repassa um alelo para reprodução. No caso de herança mendeliana simples

a hipótese é que ambos os alelos sejam repassados com mesma frequência. Assim,

em metade do tempo .A é repassado e em outra metade a. Representa-se isso com a

distribuição de frequência "{.A + {a" . No entanto, simbolicamente .4a x ,4a se torna

({.A + $«) x (ê.A + {«) . Formalmente multiph"ndo essa' d-s expr"sõ" resulta em

ã,4.4 + 1.4a + iaa, usando a noção de a.A = .Aa. Desse modo, a reprodt&ção zãgótãca

produz a multiplicação disposta na Tabela 3 e é chamada de áZgebra zígótàca parca

herança rnende/cana simples com 2 azedos. O processo de construção de uma álgebra

zigótica a partir da álgebra gamética original é chamado de dupZácação comutatãua de

álgebras.

Tabela 3 Multiplicação para a álgebra zigótica para herança mendeliana simples

Agora que já foi visto como as álgebras zigótica e gamética são formadas no exemplo

mais básico, pode-se considerar a estrutura matemática (de fato, algébrica) de tais

álgebras.

    .Aa  
    {(.A.A + Á') 4a

4a $(.'1.A + .A«) }.A.A + {.A« + }- 4(.A« + -)
  .Aa {(.4« + a«)  
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2.1.3 A falta de associatividade da herança

Dependendo da "população" que se esteja estudando, um elemento geral a.4+/3a da

álgebia gamética que satisfaz a, P C R com 0 5; cr, /3 $ 1 e a + /3 = 1 pode representar

uma população, um único indivíduo de uma população, ou um único gamela. Em cada

caso, os coeficientes a e /i são a porcentagem de frequência do apelo associado, isto é,

se o elemento representa uma população, então cl é a porcentagem da população que

carrega o alelo .4 no gene sob consideração. Do mesmo modo, # é a porcentagem da

população que tem o alelo a.

Pala aqueles elementos das álgebras zigótica e gamética que representam popula-

ções, a multiplicação de tais dois elementos significa o acasalamento aleatório entre

duas populações. Parece lógico que a ordem em que as populações se acasalam sqa

significante, isto é, se a população P se acasala com a população Q e, então, a po-

pulação resultante se acasala com .R, a população resultante não é a mesma que a

população resultante de P acasalando com a população obtida de C? e R originalmente.

Simbolicamente, (P x Q) x n não é igual a P x (Q x R). Portanto, de uma perspectiva

puramente biológica, pode-se espetar que as álgebras surgidas na genética não irão

satisfazer a propriedade associativa. Por exemplo, na álgebra gamética aplicando as

regras de multiplicação e a propriedade distributiva obtém-se .4 x (.4 x a) = 3.4 + ia.

Por outro lado, (A x .4) x a = .4 x a = {.4 + {a. Assim, a propóedade assocáatãua

não é válida na álgebra gamética. O mesmo é verdadeiro para a álgebra zigótica. Em

geral, as álgebras existentes na genética são comutativas, mas não são associativas.

2.2 Algebras zigótica e gamética
.P

Até agora, foi considerado apenas o caso de herança mendeliana simples, isto é,

todos os alelos ocorrem com mesma frequência. Em algumas situações genéticas, essa

lei não vale. Por exemplo, a mutação genética ou a recombinação resultam em regras

diferentes de herança. As álgebras gamética e zigótica discutidas anteriormente corres-

pondem a um exemplo muito específico de herança mendeliana simples para um único
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gene com dois alelos. Nessa seção são dadas definições mais gerais para as álgebras

zigótica e gamética. Suponha que existe um acasalamento aleatório de população com n

gamelas distintos ai , . . . , a.. Esses gametas podem diferir em um ou mais Zoc{ genéticos

(posições em que os genes aparecem nos cromossomos). Então, considere esses n game-

tas como elementos de uma base de espaço vetorial real de dimensão n, e defina uma

multiplicação por aias :;: > , "yijkak, tal que

0 5; 'ijÀ; 5; 1, 1 $ í,.j, k $ n;

)' l7ijk = 1, 1 $ {,.j $ n;

'bjk = ljie, l 5; í,.j, k 5; n.

A álgebra resultante 6 é chamada de áZgebra gamét ca de dimensão ./inata. Agora,

considere pares de n gametas, aíj :: aias sabendo que vale aij = aji, sem perda de

generalidade pode-se considerar somente aij com ã $ .j. Desse modo, o acasalamento

ao acaso dos zigotos aíj e apq produzirá zigotos ai;. com certa probabilidade, denotado

por 7ij,Pq,ks. Assim, defina uma multiplicação por mijam = >1. 7ij,Pq,ksak., satisfazendo
k<s

n

k l

k l

0 $ 'ij,pç,k. 5; l;

> , 'ij,pç,h, - l;
k,s=l

7€j,Pq,ks ': 7Pq,{j,ks,

onde em cada caso { $ .j, p 5; q e k $ s. A álgebra resultante 3 é chamada de

áZgebra zígótica. Observe que a álgebra zigótica pode ser construída a partir da álgebra

gamética através do processo de duplicação multiplicação comutativa, que foi original-

mente introduzido por Etheringtonj341 na configuração geral de uma álgebra linear, não

necessariamente comutativa nem associativa. Usando esse processo, é possível calcular

as constantes da multiplicação zigótica tendo em vista as constantes da multiplicação

gamética

A duplicação comutativa pode ser realizada usando produtos tensoriais. Tensorize

qualquer álgebra comutativa .A com ela mesma (no sentido de espaços vetoriais) para
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formal -A6)..4. Então, a duplicação comutativa pode ser obtida pelo quociente (Á®.A)/-r,

onde / é o subespaço gerado por elementos da coima r 6) Z/ -- y ® z. Esse espaço

quociente é, de fato, uma álgebra comutativa, onde a multiplicação é definida por

(a, Z))(c, d) = (ab, cd). Gonshorj401 definiu isso como uma base livre da duplicação

comutativa de uma álgebra.

Além disso, começando com a álgebra zigótica 3, a duplicação comutativa produz

outra álgebra C com relevância genética, que costuma ser chamada de áZgebra copuZar.

O significado genético dessa álgebra é que os seus elementos, os quais são pares não-

-ordenados de zigotos, representam os tipos de acasalamento de uma população.

2.3 Propriedades de álgebras em Genética

Matematicamente, as álgebras que surgem em Genética (via álgebras gaméticas,

zigóticas ou copulares) possuem estruturas muito interessantes. Elas geralmente são

comutativas, mas não associativas, e nem mesmo necessariamente alternativas. Além

disso, algumas das propriedades algébricas dessas estruturas têm significado genético.

De fato, é a interação entre a estrutura matemática pura e as propriedades genéticas

correspondentes que tornam esse assunto tão fascinante. A partir de agora, a atenção

se volta para a motivação genética para o estudo matemático mais formal da estrutura

algébrica subjacente.

A definição mais geral de uma álgebra que pode ter significado genético é de uma

áZgebra com reaZázação genética, a qual é uma álgebra .4 sobre o corpo dos números

reais R que possui uma base {al, . . . , an} e produto definido por aias :; >. 'Íjkak, tais

que 0 5; 7ijÀ: 5; 1, para quaisquer {,.j, k e >1:7ijÀ; = 1, para todos {,.j = 1, . . . ,n. Tal

base é chamada de base natural para .A.

E fácil ver que os exemplos anteriores de álgebras zigóticas e gaméticas para herança

mendeliana simples, como também as álgebras zigóticas e gaméticas gerais são todas

álgebras com realização genética. Em uma álgebra geral .4 com realização genética

k l
n

A l
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um elemento z C ..4 representa uma popwZaçâo ou um cozÜunto de genes para uma

população, se sua expressão como combinação linear dos elementos da base ai, . . . , a,,,

satisfaz 0 5; ci 5; l para quaisquer { = 1, . . . , n e '> , a{ :: 1. Assim, cli é a percentagem

da população z que carrega o alelo ai.

A classe de todas as álgebras com realização genética é ampla para se dizer muito

a respeito. Entretanto, como todas as álgebras gaméticas (e suas duplicações comuta-

tivas) satisfazem a definição inicial da seção, é fornecida uma estrutura sólida para o

que constitui uma álgebra com significância genética

+ cv.a.,Z l

lZ

2.4 Algebras
/

Genéticas

Alguns anos após o aparecimento dos primeiros artigos de Etherington, Schaferj861

foi o primeiro a introduzir uma de6nição para áZgebra genética.

Definição 2.1. Seca ,4 uma áZgebra comutativa e não-assocáatãua sobre wm c07po F

A átgebra de trens.fov"mações T(.A) de uma álgebra A de dimensão finita é a álgebra

que covtsiste de todos os polinõmios de operadores de multiplicação à direita sobre A,

conto também do operador {devttidade sobre A.

Qualquer transformação T na álgebra de transformações de .4 pode ser representada

como T = cv/ + /(R.:,... ,R,,), onde a C F', / é a identidade sobre .4 e / é um

polinâmio.

DeÊnição 2.2. Sega .4 uma áZgebra comt&tatáua de dimensão .Prata sobre &m corpo .F

que possui um homomor$smo u : A -} F de álgebras não nulo. Então, A é uma átgebra

genética se o poZánómÍo carácter'estico IÀ/ -- rl de qualquer trens/armação T = cl.[+

+/(R.,:, ... , .R.,) n« áZgeb« de t«ns$o«n«çõe. d. .4 é «m«/unção de «,(z:), . .., «,(z,).

E importante destacar que, ao contrário de Etherington, Schafer estudou essas

álgebras puramente pelo seu interesse matemático. Contudo, duas décadas depois,
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Holgatej591 demonstrou que a definição de Schafer tinha relevância genética. Usando

ferramentas da teoria de álgebras de Lie, Holgate forneceu algumas caracterizações

alternativas das álgebras genéticas de Schafer que iluminaram seu significado genético.

As álgebras surgidas naturalmente na genética satisfazem a condição de Schafer desde

que exista certa quantidade de simetrias no sistema genético. Como foi visto nos

exemplos de herança nlendeliana simples, os sistemas genéticos mais básicos contêm

uma quantidade substancial de simetrias.

Apesar disso, a falta de praticidade pala verificar as condições da definição repre-

sentava ainda um problema. Para uma situação genética qualquer, em geral, era difícil

analisar se sua álgebra gamética (ou zigótica) satisfazia a condição de Schafer sobre

a função característica de toda transformação na álgebra de transformações. Por esse

motivo, outra definição precisava ser criada. Em 1971, 22 anos depois do artigo origi-

nal de Schafer, Gonshor apresentou uma definição equivalente a de Schafer, mas com

o benefício da utilidade.

Definição 2.3. Sega ,4 uma áZgebra comutativa de dimensão ./imita. Então, .4 é tinta

(ÍZgebra gerzétãca se ezistãr uma base {ao, . . . , a,,] com produto dado por

«.«j

tat que as constantes de multiplicação satisfazem as seguintes relações: Xooo :; 1, XajK --

- ', p«« k < .j, À:j* - ', p"« {,J > 0 e k < m«:({,.j). ZaZ Z,«e é cA«.«d« de Z,«.

cam,õn,zca de.,4

k 0

2.5 Algebras
#

báricas

As álgebras com realização genética não são necessariamente associativas, mas

sempre possuem uma representação matricial, o que nem sempre acontece em uma

álgebra não-associativa. Para maiores detalhes sobre o tema dessa seção, consulte 1481

e 1841
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Definição 2.4. Secam .4 uma áZgebra sobre um corpo .F nâo necessaNamente asso-

ciativa, comutar'iua ou de dimensão $nita, e w: A -+ F um homomor$smo de átgebras

não nulo. O par ordenado (.A,u) é chamado de álgebra báhca ou de b-átgebra sobre F

e u de função peso ou junção báüca. Em outras patauras, uma b-álgebra é uma álgebra

com uma representação mathcáaZ de dãmens(ío /.

Definição 2.5. Seja (.4,w) wma b-áZgebra. Se -B é um subco@unto de .A, denota-se por

bar(.B) o co@unto {z C .B l «,(z) = o} = .B n ker(«,). C'raramente bar(.A) = ker(«,).

Sejam (.4,w) uma b-álgebra sobre um corpo F' e a C '4 um elemento de peso não

nulo. Dado z C .4, pode-se escrever z = Sl1l1lla+ r'z -- !!1l1lla) , e -Fa n bar(.4) = {o}.
w(a) \. w(a,l''--,-z ------v

CFa ebar(.'1)

Desse modo, sempre existe a decomposição de .4 em uma soma direta

..'l - F'« © b-:'(.4).

Definição 2.6. t/m ãdeaZ bãZateraZ / de uma b-áZgebra (.4,cd) recebe o nome de b-ãdeaZ

se / Ç bar(.A).

Se -B Ç bar(.4), então w(aç) para todo z c -B, ou seja, «,: -B --> .F éo

homomorfismo nulo. Logo, -B não é uma b-álgebra. Essa pequena observação motiva

a seguinte

Definição 2.7. Sda (.A,w) uma b-áZgeZ,ra sobre wm como -F. .Dáz-se que .B é uma

subáZg.b« báhc« ou b-.«báZg.br« d. (.A,«,) .. B é ;ubáZg Z,« d. .A e -B ÇI b»r(.A). .A.

suZ)áZgebras -B de .4 são achatadas por -B 5; .A e por -B < .4, se -B :# .A. Obseme que,

""" c«., (B,«,IB) t«mbém é «m« b-áZg.Z,,«, ond. «,IB é . Aom.mor$sm. «, «.td*.

Note que, na definição anterior, bar(-B) sempre é um ideal de .B, mas pode não ser

um ideal de .A ou de bar(.A). Quando não ocorre o último caso, considera-se a próxima

Definição 2.8. [/ma Z,-subáZgebra .B de uma b-áZgebra (.A,co) sobre um como F é

ch«nada de b-subáZgeZ,ra no«na/ de (.4,w) se bar(B) é um ãdeaZ báZat««/ d. bar(Á), e

é achatada por .B $ Á e por -B 4 .A, se -B # .4.
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Proposição 2.1. Soam (.4, w) wma ó-áZgebra sopre urn como /' e -B é uma Z)-subáZgebra

no«naZ de (Á,«,). .Então, ba:(-B) é «m Z,-ãd«Z d' (.4,«,).

2.5.1 Elementos idempotentes de peso l

De acordo com o Capítulo 1, um elemento não nulo e que satisfaz a relação e2 :: e é

chamado de ádempotente. Além de sua importância matemática, idempotentes também

têm significado genético. Se uma população P satisfaz a equação P2 = P, isso significa

que o equilíbrio genético foi atingido após uma geração de acasalamento ao acaso dentro

da população P, isto é, a população P2 tem o mesmo conjunto de genes que a população

inicial P

Seja (..'l, w) uma b-álgebra sobre um corpo -F. A existência de um elemento idem-

potente em .4 não é garantida. Entretanto, se ,4 contém um idempotente e, então

«,(e) = «,(e') = «,(e)«,(e), e assim «,(e) = 0 ou «,(e) = 1, o« seja, o peso de «m

idempotente é 0 ou l.

Matematicamente, se uma álgebra bárica possui um elemento idempotente de peso

1, então, ela pode ser decomposta em uma soma direta, como foi visto anteriormente.

Desse modo, idempotentes desempenham um papel crucial em descrever a estrutura

geral de uma álgebra.

Os resultados seguintes foram retirados de 1291 e provam que algumas b..álgebras

específicas contêm idempotentes de peso l

Lema 2.2 Uma b-álgebra associatàua de dimensão $nâta possui um ãdempotente

Lema 2.3. Se (.Á,w) é uma b-áZgebra assocãatãua de dámezzsão ./inata fa/ que w(a) = 1,

p«« «Zg«. . C .4, Cata. Á« é «m« b-s«Z,áZg.b« de (Á,w).

Lema 2.4. $e (.4,w) é uma b-áZgebra assocáafãt;a de dimensão ./inata e para a C .A, taZ

q«. «,(.) «.-« .4« - ..'i, .«tâ. (..4,«,) pos.«í ««. ã'Z'".p.te«te de pe« .Z.

Teorema 2.5. Toda b-áZgebra associativa de dimensão ./inata possuí um ádempotente

de peso l.
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Em uma b-álgebra de potências associativas (.4,w) de dimensão Ênita, se z é um

elemento de peso 1, por definição, a subálgebra gerada por z é associativa, que é bárica,

de onde se conclui o seguinte

Corolário 2.6. Toda b-áZgebra de potências assocãatáuas de dimensão ./inata tem eZe

mento {dempotente de peso l.

Além disso, como pelo Teorema de Artin, toda álgebra alternativa é de potências

associativas, também segue o próximo

Corolário 2.7. Ekãsfe um ádempotente de peso .í em uma b-áZgebra aZter"7zatáua de

dimensão $nãta.

2.5.2 0 b-radical

Quando se estuda uma estrutura algébrica é importante que esta possua um radical,

pois o seu estudo fornece melhores informações sobre a álgebra. Nessa seção é definido

um radica! para b-álgebras no estilo do radical de Jacobson e, maiores detalhes sobre

o assunto, podem ser encontrados em 1451 e l47j.

Definição 2.9. Soam (.A,w) uma b-áZgebra e -B um s bconlt&nto de .A. -Díz-se que

. B é «m« ó-s«báZgeb« m«ím«/ Íno«-Z m«ám«Z9 de (.4,.«) « .B < .4 ÍB « ..'l) e

não ezãste C 5; .4 ÓO .g ..4,), taZ que -B C+ O' Ç .4;

. .B é um b-ád.aZ m«í«.aZ d. (.A,w), se B é um b-ideal de (.4,w), .B # bar(.4) '

não ezÍste um ó-ideal (7 de .A taZ que .B Ç (7 Ç bar(.4);

Proposição 2.8. Se .B é uma b-subáZgebra normal de wma b-áZgebra (.A,co) sobre um

como .F, .nfã., B é m«{m«Z «, e somente «, ba-(B) é um b-áde«Z m«amai de (.4, «,).

Uma b-álgebra (.4, co) é Z)-simples se para toda b-subálgebra normal B de (.A, w),

ocorre bar(.B) = {0} ou bar(.B) = bar(.A).
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Proposição 2.9. t/ma b-áZgebra noz'maZ .B de uma b-áZgeóra (.4,u) é mazámaZ se, e

s0«lente se, .4/bar(-B) é Z,-simp/es.

O b-radical de (.A,co) é nulo se (.4,u) é b-simples. Caso contrário, é definido como

a interseção de todos os conjuntos bar(B), onde .B é b-subálgebra normal maximal de

(.A, w). Denota-se por RÓ(.4) o b-radical de (.4, w). Claramente, RÓ(.4) é um b-ideal de

(..'!,o).

Proposição 2.10. Sda (-4,u) uma b-áZgeZ)ra que possua um elemento ídempofente de

peso 1. As seguintes a$mnações são verdadeiras

0) -Ró(.4) é « ante«.ção de todo. o' co«juntos ba:(.B), ond. -B é um« b-subáZg.Z,«

noTmat mazãmal de A;

00 RÓ(.4) é a ánterseção de todos os Z)- deaás maz mais de .4.

Proposição 2.11. Soam (.A,w) wma Z)-áZgeZ,ra e / um b-ádeaZ de (.4,w). .4s seguintes

coTtdãções são válidas

({) RÓ(.4//) é ante«.ção d. ««junto. bar(-B//), onde -B 4,4 é «.«{«.«/ e .r ç .B;

({{) R.(.4) + .r/.r Ç R.(.A/.r);

(ái{) Se .r Ç -R.(.A), .«tão -R.(.4/.r)

Corolário 2.12. .Em uma b-áZgeZ,ra (.A, w), tem-se a igualdade .Ró(.4/-RÓ(.A)) = {õ}

Proposição 2.13. Se (.A, w) é uma b-áZgeZ)ra e -B uma b-suZ)áZgebra n07maJ de .4, então

Ró(-B) ç -Ró(..4) n -B.

Proposição 2.14. $da .B uma b-subáZgeZ)ra n07'maZ de uma b-áZgebra (.A,w) ta/ gue

RÕ(.A/b*r(.B)) tão -RÕ(.B) ç RÓ(.4) ç .B.
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2.5.3 Algebras báricas alternativas de dimensão finita

Um dos objetivos desse capítulo é verificar sob que hipóteses alguns resultados

provados para álgebras báricas alternativas de dimensão finita em 1291, também são

válidos para álgebras báricas alternativas à direita de dimensão finita. Desse modo, a

proposta dessa seção é destacar os fatos já conhecidos, além de demonstrar o caso em

que a hipótese é mais fraca.

Proposição 2.15. S©a (.A,o) uma b-áZgebra que possua um ídempotenfe de peso -í.

.4 Z,-áZg.Z,« (.A,«,) é «Zte«,«flua se, e somente «, p«« qu«ãsquer u,« C bar(.A) .ão

válidas as seguintes com,dições

.Z. (e, ., u) - (u, e, e) - (e, u, e)

2. (e, u, u) - (u, u, e) (u, ., u) - 0;

3. (u, u, «) - («, u, u) - 0;

#. (e, u, «) e, «)

5. («, e, u) + («, u, e) - 0.

Seja (.4, co) uma b-álgebra alternativa. Pelo Corolário 2.7, Á possui um idempotente

e de peso 1. Assim, escrevendo .A = -Fe a) bar(.4), a decomposição de Peirce relativa a

e, vista em (1.19), satisfaz as seguintes igualdades

(a) .4:: = F'e © bar(.4::);

(b) .A-o = bar(.A:o);

(c) .4ot = bar.Aol;

(d) .4oo

Consequentemente, a decomposição de Peirce de .A relativa a um idempotente e

pode ser escrita como

Á F'e © bar(.Ait) © bar(.4io) © bar(Áoi) © bar(.4oo) (2.1)
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Na decomposição (2.1), .Fe q) bar(.Ait) é uma b-subálgebra de .4 e bai(.Aoo) é uma

subálgebra de bai(.4), que claramente não é b-álgebra.

Proposição 2.16. Em uma áZgebra banca aZtematãua (.4,w), um elemento e é m

idempotente phncipal se, e somente se, bar(.Aao), obtido da decomT)osãção de Peãrce

(2.1) rezar ua a um {dempotente e, é uma nãZáZgebra.

Considere uma álgebra bárica alternativa (.Á, co) e relembre que todo idempotente

e de peso l pode ser decomposto em uma soma e = ei + + et de idempotentes

primitivos e{, dois a dois octogonais.

Como w(ej) = 1 ou w(ej) = 0, pode-se supor que e* tem peso l e ej tem peso zero,

para .j - 1, . . . , t -- 1. Assim, escreve-se -A = .Fet © bar(.A) e, a partir do idempotente

e, obtém-se uma decomposição de Peirce mais refinada de .4

({,.j 1,. . . , t)

onde

'4íj {:«:j l e*«:j (5kizij, zijek õlkzij, pala quaisquer l 5; k $ t}

Nesta decomposição, as seguintes igualdades são válidas

(ã) .4« = -Fe. © ba:(.4«);

(á{) .4.j bar(.A:j), 0 $ {,.j 5; t e(e,.j) #(t, t)

Consequentemente, pode-se escrever

.A = .p'et (D ql) b--(.A:j)

Além disso, observe que u = ei + . . . + et-i é um idempotente de bar(.A). Logo, é

possível fazer a decomposição de Peirce de bar(.4) em relação a u. Tal decomposição

será denotado por

0%.7

t l

bai(.4) = ql) bai(.A)íj.
i,j=o,({,j)#(t,t)
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Uma questão natural é saber, qual a relação existente entre a decomposição de

Peirce de .4, em relação a e = ei + . . + et, e a decomposição de Peirce de bar(.A) em

relação a u = ei + . . . + et-i. A resposta à esta pergunta é dada pela seguinte

Proposição 2.17. (7om a notação adorada, a decomposição de Peãrce de uma áZgebra

A em relação ao ãdempotente u satislfaz as seguivttes propüedades

(1) bar(.4a) a) bar(.4.o) © bar(.Ao.) © bar(.4oo)

t l t l

©
.j=i .j=i

t l t l

©
.j=i .j=l

(4) bar(,4á.í) =(bar(A)){.í, i,..j = 1,... ,t -- l

(2) (D(bar(.4oj) © bar(.4.j)) - (bar(.A )) oj ;

(3) GI)(bar(Ájo) © bar(.Aj.)) - (b»r(.A))jo;

(b«(.A))oo;

Diz-se que uma b-álgebra (.A, w) é b-semisimples se RÓ(.A) = {0}. Provou-se que se

(.A, co) é uma b-álgebra b-semisimples de dimensão finita que possui um idempotente

de peso 1, então, existem ideais /l, . . . , /n b-simples tais que bar(.4) = /1 a) - - . a) /n.

Na sequência são apresentados resultados conhecidos que relacionam o b-radical

com o nilradical de uma álgebra bárica alternativa de dimensão finita. As demons-

trações são omitidas, mas podem ser encontradas em 1291.

Proposição 2.18. .Em uma b-áZgebra aZtemafáua (.A,o), se bar(.4) :# Nil(Á), então

Nil(.4) = Nil(bar(.A)).

Corolário 2.19. Sda (-A,w) uma b-áZgebra aZfematÍua. Se Nil(.A) = {0}, então ea;ásfe

um ãdempotente l)hmãtiuo e C A de tat modo que Fe é um ideal b-simples de A.

Lema 2.20. Se o nãZradãcaZ de wma b-áZgebra altematáua (.A,co) é nulo, então o bar

radácaZ também o é, ou sda, Nil(Á) = {0} ãmpZáca RÓ(.A) = {0}.

Lema 2.21. Seja (Á,co) uma b-áZgeórci alternativa. Então, a inclusão Ró(.4) Ç Nil(.A)

é Batida.
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Proposição 2.22. Suponha que (.A,co) é uma b-áZgebra íaZ que bar(.A) = /i + . . + /k,

onde lj (l $ j $ k) são b-ideais b-simples e J é sm b-ideal arbitrado de (A,u). Nessas

condições, têm-se J = {0} ow J = .Ç: a) . - . a) /J., l 5; .ji $ k.

Proposição 2.23. Soam (.4,w) uma b-áZgebra aZtematãua e / um b-ideal b-sámpZes de

.,'!. Então ocos'e ezafamenfe uma das seguintes possãó Zádades; /2 = {0} ou /2 - /

Se uma b-álgebra alternativa (.4, u) é b-semisimples, então, é decomposta como

.4 = F'e (D Ji © . . (D Js a) /s+l q)

onde e é um idempotente de peso l e 4 (l $ .j $ s) e /z (s + l 5; Z 5; k) são b-ideais

b-simples que satisfazem Jj2 = {0} e -r? = /z. Além disso, Nil(.A) = Ji a) - - . a) Js.

Proposição 2.24. .Nas condições acama, Á' :; -Fea)/.+i q) . . Q)/k é uma b-subáZgebra

altemtatãua b-semisãmples e, consequentemente, existe um {dempotente el de peso l de

.4 que satãltfaz ei/z = /!ei = {0}, para qualquer s + l 5; Z 5; k.

Lema 2.25. Suponha gue (.4,w) é uma b-áZgebra aZfematiua. .Desse modo, a inclusão

RÕ(.4) Ç (ba:(.Á)y é «áZãd«.

Lema 2.26. Se (.4, co) é uma Z,-áZgebra aZtematãua, então (bar(.A)y n Ni1(.4) ç -Rõ(.4)

Teorema 2.27. .Em uma b-áZgebra aZtemat ua (.4,w), o b-radãcaZ e o n{/radical estão

«Z«ãon«do. ent« ;í peZ. ãg-Zd«de Ró(.A) = .vez(.4) n (bar(.A)y

Corolário 2.28. Se (.A,ci) é uma b-áZgebra alternaÍãua, então bai(.A) é ni@otente se,

e somente se, Ró(.A) = (Nil(.A)y

Corolário 2.29. StiponAa que (.4,w) é uma Zl-áZgebra aZtematáua taZ que .RÓ(.4) = {0}

z«tã. (nn(..4)y

Corolário 2.30. Sda (.4, o) uma ó-(ÍZgebra aZtematãua que satisfaz Nil(Á) = bar(.4) e

n.(.A) - {0}. -Então (b-:'(.A)y - {0}.
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2.5.4 Algebras báricas alternativas à direita de dimensão fi

nata

Z

No Capítulo anterior, há uma seção sobre álgebras alternativas à direita, portanto,

recomenda-se a leitura daquela seção, antes desta.

Proposição 2.31. Toda b-áZgei)ra altematãua à d reata (Á, w) contém um ádempotente

de peso l.

Demonstração: Pelo Teorema 1.32, (.A, w) é de potências associativas. Assim, pelo

Coro[ário 2.6 tem um idempotente de peso ]. []

Corolário 2.32. Toda b-áZgebra aZterrzat ua â dãreãta (.A,co) de dimensão 2 sobre um

corpo F é uma átgebra atter'rtatãua.

Demonstração: Seja e um idempotente de peso l de .A e considere a decomposição

..'! = Fe a) bar (.A). Desse modo, existe um elemento não nulo u de bar(-A) tal que

bar(.4) = .Fu, pois .A tem dimensão 2.

É necessário verificar que (cne + Piu, aie + /3iu, a2e + /32u) é nulo, para quaisquer

clt,/3i, cv2)P2 C F. Inicialmente, observe que como .4 é alternativa à direita, sabe-se

(e,u,u) =(u,e,e) =(u,u,u) = 0,(e,.,u) =(e,u,e) e(u,.,u) = --(u,u,e). Além

disso, eu,ue e u2 € bar(.4), o que implica que existem a,/i e ,y c -F satisfazendo

eu = cvu, ue = /3u e u' = 'yu. Portanto, (e,u, e) = aue -- /ieu = aPu -- /3au = 0 e

(%, u, e) = 'ue -- P7u = '/3u -- /i7u = 0. Logo, o associador desejado é nu]o. []

A pergunta natural que surge é se o resultado do Corolário 2.32 é válido para

dimensão n, com n > 2. A resposta é não, como pode ser visto no seguinte

Exemplo 2.1. Seja .4 um espaço uetoüaJ com base {e,u,u}. .Em .4, de$ne-se uma

multiplicação do seguinte modo:
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Con.ád«e w: .A --} F d«'Z. po, «,(e) - l, «,(u) - 0 . w(«) .Ó.Medi "« q«. (..'1,«,) á

«m« Z,-áZgeZ,«. .,4Zé«. dis«, têm-s. (a:e+ a:u+a3u, #:e+P2u+Ó3«, #:e+P,u+Pau)

1(«, e, «) + («, «, e)l - a;P:#31(«.)« - «(e«) + «'e - «(«)l - 0, p«« q-á.g««

cxl, c"l,aa, l3\, l3a, l3a c F

Portanto A é uma átgebra altar'rtatãua à dãreàta de domem,são 3, mas A não é uma

áZgeZ,« .Zt.«.«f{« â «qu.rd«, po{. («, «, e) - -u # 0.

Proposição 2.33. [/ma b-áZgebra (.A,w) com um ádempofente e de peso -7 é a/fematãua

â direita se, e somente se, par.z qu«{squer u, u c bar (.A) as seguintes condições vale«

@ («, e, e) - 0;

rái) (., u, u) - 0;

0€i) («, u, u) - 0;

rí«,) (e, e, u) + (e, u, e) - 0;

Íu9 («, e, u) + («, u, e) - 0

l)emonstração: Se (.4, w) é alternativa à direita, claramente as afirmações (ã) -- (u)

são verdadeiras. Reciprocamente, se z = ae + u e g = /3e + u são elementos quais-

quer de Á, onde a,P c f' e u,u c bai(.A), segue (Z/,z,iç) = a,61(e,u,e) + (e,e,u)l+

+0(e,u,u) + a'(«,e,e) +al(«,e,u) + («,u,e)j + («,u,u) - 0, e«tão (.4,«,) é » uma

b-á]gebra alternativa à direita. []

O próximo objetivo é estabelecer relações de inclusão entre o nilradical e o b-radical

de b-álgebras alternativas à direita de dimensão finita com elemento identidade l. O

passo inicial consiste em verificar que nem sempre tais álgebras são alternativas. Pala

  e U U

e e 0 ()

U 0 () 0

U U 0 U
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isso, considere a b-álgebra alternativa à direita (.4, w) construída no Exemplo 2.1 e em

.4# = FI O .A defina w': .4# -} .F tal que w'(1) = 1 e w'(z) = w(z), para qualquer

z C ,4. É fácil ver que (.A#, w') é uma b-álgebra alternativa à direita com 1, mas não é

uma álgebia alternativa. Uma vez comprovado isso, o objetivo passa a ser demonstrar

que a igualdade válida para b-álgebras alternativas de dimensão finita também é válida

para o caso em estudo. Nessa direção, o primeiro resultado obtido foi o seguinte.

Teorema 2.34. .Em uma ó-áZgeZ)ra aZtematáua â dãreíta (.A,ci) de dãmerzsão ./inata,

soZ're um como de ca«atem.faca dã/Crente de 2, a ãncZusão -RÓ(.A) Ç Nil(.A) é vaiada.

Demonstração: Primeiramente, note que .,'!/Nil(.A) é uma álgebra alternativa à direita

semisimples, pois Nil(.4/Nil(.4)) = {Õ} e .4 é alternativa à direita. Assim, pelo Teorema

1.33, pode-se concluir que .A/Nil(.A) é alternativa, e consequentemente têm-se

Ró(.A/Nãz(.4))/Nil(.A)} n(bar(.A/Nil(.A)))'

Agora, considere -B = -Fe a) Nil(..'1) e observe que B é uma b-subálgebra normal de

.A, pois e C -B e bar(.B) = Nil(.4) é um ideal de bar(Á). Logo Ró(.4/bar(.B)) = {0}, por

(2.2), e uma aplicação direta da Proposição 2.14, nos permite concluir que as inclusões

.Rõ(.B) Ç -Rb(.4) Ç -Fe a) Nil(.A) são válidas.

Por fim, dado z = CEe + u C RÕ(.A), onde u C Nil(.4), w(aç) = 0 implica z = u é um

e[emento de N{Z(.4). Portanto RÓ(.A) Ç Ni1(.4), o (lue encerra a demonstração. []

Uma dúvida que surge é se a inclusão contrária também é verdadeira, e então a

igualdade seria válida. Contudo, ela não é verdadeira, como pode ser visto no próximo

exemplo, que foi retirado de 1291.

Exemplo 2.2. Sega .4 um espaço uetodaZ com base {e,u,u}. Z)e$ne-se uma muZtã-

pZãcação em .Á por:

{Õ}0

(2.2)

  e U U

; T TT
U   0 0

U U 0 U
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. ««;ád""-« «,: .4 --> F' d«'ío po, «,(e) = 1 ' «,(u) = «,(«) = 0. .4«{m, (.4,«,) é

uma b-álgebra. Alguns cálculos rotãneãros mostram que os 27 associadores possíveis da

forma (z, y, z) (onde z, y,z = e,u ou u) são nulos, o que implica qqe A é uma álgebra

üssociati'ua., poi,s o associo,dor é uma, função tdlinear.

,4/ém disso, é .McãZ uer que <u> e <u> são Z,-ideais b-sí«zp/es de .4 tais gue ba:(.A) =

<u> © <«>. P.d-t., (.4,w) é «m« Z,-áZgeb« Z,-«mà.dmpZ", o« sd', RÓ(.4)

Por outro lado, <u> é nãZ e mazãmaZ em bar(.A), país u' = 0 e <u> fem dimensão .í, o

g«. ámpZác« Nn(.A) z.og., Nn(.A) gl -Ró(-A).

No próximo lema fica clamo onde é usada a hipótese de que a álgebra possui l.

Lema 2.35. $da .4 uma b-áZgeZ,ra aZtematãua â d re ta com .í. .Então (bai(.A))' é um

ó-àdea/ de ..4

Demonstração: Inicialmente, observe que é possível decompor .A - .F.l a)bai(.A) , pois

.4 tem 1. Desse modo, se z c (bar(.A)y e Z/ = a + u C .A (onde c* C F e u c bar(.A)),

então, ZZ/ = z(a + u) = a:« + zu c (bar(.A)y. Analogamente, gz c (bar(.4))' e está

provado que (bar(.A)y é um b.-idea] de .4. []

Teorema 2.36. Sda (.A, w) uma b-áZgeZ)ra a/tematãua â direita de dimensão ./inata corri

1, então

Ró (.A) Ç (ba: (.4)y

Demonstração: Seja U um subespaço vetorial de .4 tal que bar(.A) = (bar(.Á))' © U,

e tome .B uma base de U. Se U = {0}, portanto, não há nada a fazer. Caso contrário,

sda 0 # z C B e considere a soma direta Jz = (bar(.A)y a) vectorpl-B \ {zl}.

Note que Jz é um b-ideal maximal de .A. De fato, se a + u C .A e u C Jz, então,

têm-se (c- + u)u = au + uu c Jz e u(a + u) = c-t, + uu c Jz, pois t't',t,u c (bar(.4)y

Além disso, dimFJz = dimpbai' (.4) -- 1 implica que Jz é um b-ideal maximal de .4,

dondeseglue

". (.© ç n Jz - @-- wy.

Como uma consequência dos Teoremas 2.34 e 2.36, o seguinte resultado é válido.

n
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Teorema 2.37. Sda (.A,u) uma Z)-áZgebra aZtematít;a â direita de dãmerzsão ./inata,

sobre bm cov'po de caractedstica diferente de 2, com 1. Então

Ró (.A) Ç Ni1 (.4) n (bar (.4)y

Agora, pretende-se verificar se a inclusão contrária do Teorema 2.37 também é

verdadeira, por isso, é necessário provar alguns lemas.

Lema 2.38. Sega -A uma áZgebra altar"rzatãua â d reata de dimensão ./inata taZ que ezãstam

àd«í. & (l 5; .j $ n) ;ámpZes não nuZ« d. .A «tãs$a«ndo .A .r: O . - - O /n. .Ente'

Nn(.4) - {O}.

Demonstração: Para qualquer (l $ ã 5; n), note que os conjuntos

Z= lzic/. l /c.rl©--.©.&.l©&©-&+l©-..©/n tal que zi+3/anil(.A)}

são nilideais. De fato, se zi C J{, então, existe Z/ C /l a) - . a) l..i a) .h a) -h+i q) - . . q) /n

satisfazendo zi + 3/ C Nil(.4). Assim, zi+ 3/ é nilpotente, isto é, existe um inteiro

positivo m tal que z;" + g/" = (ni + 3/)" = 0, o que implica z;" = 0, pois a soma

de ideais 1. é direta. Portanto, todo elemento de J{ é nilpotente. Além disso, dado

a = al+ - .+a. C .A(ai C .4á), tem-se(açi+y)a c Ni1(.4) e, assim, zia+Z/a C Nil(.A).

Desse modo, como ya C /l (1) . . . a) -C.i a) -& a) -h+i O . . . (D /n, pode-se concluir zia C Ji,

pela construção dos conjuntos Ji's. Analogamente, prova-se a pertinência az{ C Ji.

Portanto, a = {0} ou Ji = -C, para qualquer l $ ã $ n, pela simplicidade dos ideais

Além disso, se aç C Nil(.A), então, existem zl C /l, ..., g. C /n tais que z

zl + + z.. Logo, também é possível decompor Nil(.4) = Ji O . . . a) Jn, pois

zl C Ji Ç .ri, ..., z. C Jn Ç /n, donde se pode concluir que J{ é solúvel, para

quaisquer l É { .$ n, uma vez que Nil(.A) é uma nilálgebra alternativa à direita.

Por fim, note que se a = .&, para algum l $ á $ n, então a não é solúvel (pois

/í2 . .ê, uma vez que /i2 é um ideal de -A satisfazendo /i2 Ç 1.), o que é uma contradição.

Assim, a = {0}, para quaisquer ] $ { $ n, o que implica Ni](.A) = {0}. []

/.'sZ
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Lema 2.39. Sda (.4,u) Hma áZgeZ)ra aZtematãua â dáreáta com -Z. Se /l,.. .,in são

Z,-ideais não nulos de .4 tais que bar (.4) = -ri © . © .h, então .e é um Z,-ideal de .A

para quaisquer l $ { $ n.

Demonstração: E suficiente provar que se ai,Z)i C Ã (l 5; í $ n) e c C bar(.A),

então (aibi)c C /, e c(aibi) c /., pois -A é uma b-álgebra com 1. Por um lado, têm-se

(«:Z,:)c - ('., Z,:, .) + «:(Z,:c) - -(.:, c, Z,.) + «:(Ó..) - («:c)Z,. + «:(.Ó:) + «:(Z,..) C -e

Por outro lado, existem elementos q C .Ç (l 5; .j $ n) satisfazendo c = )ll: cj, então

c(aÍZ,i) E .j(«áz,á) (aáz,:) C .e.

Corolário 2.40. Sda (.A,u) uma b-áZgebra aZtematãua â date ta com .í. Se /l, . . . ,in

s(ío b- deaás Z)-sãmpZes não nulos de .4 tais que bar (.4) = /1 Q - . . a) /n, então, ocos'e

# = /, ou /í2 = {0}, para q aásquerã= 1,...,n.

Lema 2.41. Seca .,4 uma b-áZgebra com .í. São uáZádas as seg antes cz®zmações:

0) Se / é um {d«Z de bar(.4), então, / é u«a ádeaJ de -A

)

lJ

lJ

n

ráí) Se / é u« b- de zZ ó-sámpZes .Ze .4, então, / é um ádeaJ sãmp/es de bai(.A).

l)emonstração: Dados z C /, cr C .F e u C bar(.A), têm-se z(a.l + u) = az + zu C /

e (a.l + u)z = az + uz C /, pois / é um ideal de bai(.4).

Para provar a segunda afirmação, suponha que existe um ideal J de bar(.4) tal que

J Ç /. Por (á), sabe-se que J também é um ideal de .4. Desse modo, J é um b..ideal

de .4 tal que J Ç /, o que implica J :: {0} ou J :; /, pois, por hipótese, .r é b-simples.

Portanto, / é um idea] simples de bar(.4). []

Lema 2.42. Se (Á,w) é uma Z)-áZgeZ)ra b-se

./inata com .í, então, Nil((bar(.4))') = {0}

Demonstração: Por hipótese, (.4, w) é b-semisimples, então, existem b-ideais b-sim-

ples não nulos .Ç (l $ .j $ n) de .4 tais que bar(.A) = /1 a) . . . a) /n. Além disso, pelo

Corolário 2.40, pode-se decompor

misãml)tes altar"rtatiua à direita de dimensãozsz

bar(.4) = /i (D a) /s a) /s+l a) - - . a) in,
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onde /í2 = .h, para quaisquer l 5; { 5; s e /i2 = {0}, para todos s + l 5; { 5; n.

Desse modo, vale a igualdade (bar(.A))' = /1 O - . . © /s, onde -h (l $ á $ s) são

ideais simples de bar(.4), pelo item (ii) do Lema 2.41. Verifica-se que .h (l $ € $ s)

também são ideais simples de (bar(.A))2. De fato, para um ã fixado, sda J um ideal

de (bar(.4))2 tal que J Ç .h. Note que basta mostrar que J é um ideal de bar(.A), pois

issoimplicaJ= {0} ouJ=.&. Paraisso, sejamz=zi+- + i+- .+z. C bar(A)

e y = 3/i C J Ç .&, então ZZ/ :: zi3/i C J e 3/z :: g/{#i C J. Finalmente, aplicando o Lema

2.38 para (bar(.4)y obtém-se o resu]tado desejado. []

Teorema 2.43. Se (Á, co) é uma b-áZgebra a/ternatáua (i date fa de dàmerzsâo ./inata com

1, então,

Nil (.A) n (bar (.A)y Ç Ró (.4) .

T)n-nnne+rnp n
U:ÍUV-

Observe que uma aplicação direta do Lema 2.42 para a b-álgebra b-semisimples

.4/RÓ(.4) implica

Nn ((bar (..4/h (Á)) )') - {õ}

Finalmente, pelo Teorema 2.36, existe o isomorfismo

(bar (.A/R. (.4)) ) ' (b,r (.A))'/R. (.A) ,

então Nn (Á) n (bar (.4)y Nil (bar (.4)y) Ç Ró (.4), pela Proposição 1.28. D

Pelos resultados provados nos Teoremas 2.37 e 2.43, finalmente, obtém-se o seguinte

Teorema 2.44. .Se (.4,co) é uma b-áZgebra alterrzatáua â direita de dimensão ./inata,

sobre hm co'QO de cürüctedstica dijereqte de 2, com 1, então

h (.4) (..4) n (ba-(.A)y



Clapítulo 3

.A..lgebras semialternativas
.P

3.1 Introdução

Na Seção 1.5.1 do Capítulo l enunciou-se que uma álgebra de potências associ-

ativas tem uma decomposição de Peirce em relação a um idempotente e e na. Seção

1.6.2 do Capítulo 2 foi determinada uma decomposição de Peirce relativa a e. Uma

pergunta natural a ser feita é se uma álgebra alternativa à direita .4 também possui

uma decomposição de Peirce. Pelo Teorema 1.32, .A tem a mesma decomposição de

Peirce de uma álgebra de potências associativas. Agora, a dúvida que suite é se a

afirmação "Uma álgebra alternativa à direita tem a mesma decomposição de Peirce de

uma álgebra alternativa." é verdadeira ou sob que hipóteses se torna verdadeira. Esta

é a motivação inicial para o estudo das álgebras deste capítulo.

No artigo j611, usando que as funções

f(w, s, y, z) («««,y,,) (««, «y, ,)+(««, «, Z/,) - ««(«, 3/, ,) (.«, z, Z/), (3.1)

g(«,«,,z/,,) («, ««, 3/,) + («, 3/, ««,) («, «,, ,)3/ - («, 3/, ,)«« (3.2)

(3.3)

(3.4)

h(««, «, 3/, ,) (««:«, 3/, ,) + (««, «, lv, ,l) .«(z, 3/, ,) (««, g/, ,)«

k(«,y,.) («, 3/',,) (z,3/, 3/, + *y)

61
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se anulam para quaisquer z,Z/, z e m elementos de um anel alternativo à direita de

dimensão finita -R, Humm provou que, se e é um idempotente de -R tal que (e, e, z) = 0,

para todo z c R, então R tem a mesma decomposição de Peirce que uma álgebra

alternativa. Além disso, ela construiu a tabela de multiplicação para os subespaços

da decomposição determinada. E importante destacar que o autor dessa tese assim

como o seu orientador não tinham conhecimento do artigo citado quando resolveram

os problemas desse capítulo. As soluções foram obtidas de modo independente.

Observação 3.1. Somente a título de cudosádade, (3.1) é conhecida como identidade

de Teichmutler e é válida em unl anel arbitráho, conto 'uma consequência direta da

e$náçã. d' ".ocã«do,, (3.2) é equá«Zent â ã ntãd.d. (1.26), (3.3) é o «.«Zt«'J' qu.

se oZ,tém d. /(««,z,g/,z) -- g(««,z,r,y) . ./in«Zmente (3.4) é .quàu«dente â identidade

(1.25)

3.2 A decomposição de Peirce

Nessa seção será respondida a questão inicial do capítulo, determinando-se uma

decomposição de Peirce e suas propriedades para certas álgebras alternativas à direita.

Proposição 3.1. Se .A é uma áZgebra de potências assocáatãuas com um ãdempoÉenÉe

e taJ gu je,e,z4 l z4 c .44(e), ente. (e,e,z) = 0, f'ara todo z c .4.

Demonstração: Dado " c ''l tal que je, e, iç{ ) para qualquer z4 C .A4(e), basta

decompor z ' açi+z +zo, onde zi C .AI(e) e aço c .4o(e), e observar que, pela de6nição

d' .A:(e) e -4o(e),(e,e,z:) -(e,e,zo) =0. Assim,(e,e,z) =(e,e,:«4l- 0. n

Corolário 3.2. Seca .A uma áZgebra aZter'rzatãua â direita que posa%ã um ãdempofenfe e

,- ««~'«, (.,.,«;) - ., -'. "; ' ";n, -". @,.,.) - ', ,«« "'. « . "
Comparando-se as decomposições de Peirce citadas, evidentemente, têm-se .Ao(e) =

.4..re) e .4. re) = .4. . (e). Em relacão ao subesDaco ..4i (e'l. foi obtida a seguinte
2
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Proposição 3.3. .Ern wma áZgeóra aZtez7zat ua â d reata que corztém um ddempotente e

s«tãsla*«'' (', ',"{ ) «/e « íg-Zd«de .Aê(') - .4:o(') Q .4o-(e).

Demonstração: Pela definição de .44(e), sabe-se z} = ez + z4e, para qualquer

r4 C .AI(e). Assim, para verificar a inclusão .4}(e) Ç .410(e) © .4oi(e), é suficiente

p'"'' 's p"ti"ê"ias e«{ c .4«(') ' "+' C .Ao:(') Cl-"me«te, e (e«{) = e«4 '

l z l e l e = z: e. Além disso.

('«;)'-«;'(«;.).-. . .(«;.)-.(«; .«;)-..

A inclusão reverso provém do fato que, dado z = zlo + zoi C .410(e) + -4oi(e),

pode-se escrever z = ez + ze. []

2 2

Pela última proposição, conclui-se que, sob a hipótese adicional da existência de

um iclemp't"te e em .A tal que je,e,z4 1 0, pa"a todo z{ c .A4(e), a afirmação

do início desse capítulo é verdadeira. Assim, a álgebra alternativa à direita ..4 tem a

mesma decomposição de Peirce em relação ao idempotente e de uma álgebra alternativa.

Mas, será que .4 é uma álgebra alternativa? A resposta dessa pergunta nem sempre é

afirmativa, como pode ser comprovado com o exemplo a seguir. Um fato interessante

a ser observado no estudo de álgebras alternativas à direita, que não são alternativas,

é que serão consideradas somente álgebras não comutativas, pois qualquer álgebra

alternativa à direita comutativa é alternativa.

Exemplo 3.1. Seja .4 um espaço uetohaZ de dimensão 3, com base {e, u, u}. .De$ne-se

um produto "." eln A, dado pela seguinte tabela.

  e U U

e e 0 0

U 0 0 0

U U 0 U
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Por construção, e é wm ãdempotente de -A e assim, dado z = ae + Pu + 'u c .A,

.nd. .«,P,y C F', têm-«(e,e,z) -(e,e,e) +(e,e,u)+(e,e,«) - 0, p.ás eu - e« = 0.

E«. p.dícu/", I', ', "4 l t'do z4 C .Á}(e).

Dados a\, aa, cEa, l3t, Í3a e l3a C F, ueljamos que A é hma, álgebra altar'rtatiua, à

d{«ãt«, {st. é, gu. «tás$a, (a:e + .«:u + a3«, P:e + /3,u + #3«,#:e + Õ2u + ê3u)

Para isso, usa-se a tht neahdade do associados, escrevendo-se o útt'imo como uma

soma, de 2'1 associa,dores. Em seguida, cancela-se l,odor os associadores que possuem

u, pois eu :: ue = uu = uu = uu = 0, sobrando uma somza de 8 assocáadores.

M«, d«f« é .McáZ oZ'"""" q«. «pen« 2 «c{«do«. .ão não n«Zo., («,e,«) - u .

(u,«,e) = --u. D".. modo,(a:e + a,u+ a3«,P:e+ Õ,u+ #3«,P:e + Ó,u + #3")

a;a:Õ3(«,e,u) + a3#3P:(u,u,e) disso, note gu. .4 não é um« áZg.Z,«

«Zt.«.«tã« â "q««d«, poã. («, «, e) - -u # 0. []

Na proposição a seguir, faz-se uma demonstração totalmente diferente daquela apre-

sentada no artigo j611. A diferença essencial se deve a que aqui se usa que as potências

associam uma álgebra alternativa à direita e algumas propriedades de uma álgebra de

potências associativas comutativa. O leitor precisa ter paciência, pois a prova é bem

técnica.

Proposição 3.4. ÍProphedades da decomposição de Peárce para áZgebras aZfer"zlat uas

à directa com uma condição particular) Seja A álgebra altematáua à direita. Se A tem

«. {d'mpote«te . C ..4 t.Z q«e je,e,«4 1 - 0, p«« q-ã;q«e« «# C .A}(e), e«tã., o'

subspaços da decomposição de Peirce rel,atiça, a,o i,de'rnpotente e satisfaze'm as relações

de inclusão dispostas na tabela a seguir

Ç .4oo(e) ..40:(e) .4 :o(e) .4::(e)

..4oo (e ) Áoo(e) + .A:o(e) Áo:(e) ..4o: (e) 0

.4o :(e) 0 -4oo(e) + .A:o(e) .4oo(e) Áo:(e)

.4 :o(e ) .4:o(e) .'!::(e) ..4-:(e) + ..4o: (e) 0

..4: :(e) () Á:o(e) .A :o(e) .'l::(e) + .4o:(e)
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Demonstração: Sejam zíj, g/ej, e zí:j (ã,.j = 0, 1) elementos de .Aij. Inicialmente,

observe que, como .Aoo(e) e .4ll(e) são subespaços ortogonais de .A+, têm-se ziiZ/oo '

Z/oozit = --Z/oo((ezii)e) ''g'' --((3/ooe)zit)e = 0. Desse modo, há as seguintes

igualdades 4oo(e).4il(e) = .Ai:(e).4oo(e) = {0}.

Considerando z = #ij, g/ - e e z = g/{i em (1.23) com {,.j = 0, 1 e ã # .j, têm-se

((z:j')y«)e - :«:j((e3/«)e). Se á - 0 e .j - 1, então 0 - :«o:((e3/oo)e) - ((zo:e)goo)e -

)e = (zo:,3/oo,e) ''g'' (zo-,e,Z/oo) zo:3/oo e, assim, .4o:(e).4oo(e)

Ca« co«erário, 0 :oe)3/::)e = :««((eg/::)e) :o3/::, isto é, .A:o(e).4::(e)

A seguir, observe que os produtos da forma (zij3/kz)e, onde k, Z = 0, 1, são dados por

(zíJ, 3/kz , e) + zi.j (gAZe) '"g'' -- (ziJ , e, ykz) +zij (g/kze) e)ykZ +zi:j (eZ/kZ) + zi:j (Z/kze) , ou
seja, são independentes da escolha de á. Efetuando-se os cálculos, obtêm-se os seguintes

res«atados (:«:o3/oo)e = (z::Z/o:)e = (z«g/:o)e y0:)e (z,oy:o)e = «:o3/:o,

(ziiyti)e = :«{ig/i: e, 6nalmente, (z:og/ii)e zio3/ti Z/oo)e zii3/oo, pois

.'loo(e).A:-(e) - .4:o(e).A::(e) - .4o:(e)-4oo(e) - .4::(e).4oo(e)

Agora, vamos provei as inclusões restantes. Sejam z = e, Z/ = zoi, z = e e

* - g/« em (1.24), isto é, (('ao:)e)g/« + ((eZ/«)e)zo: = e((:«o:e)3/:o) + e((3/«.)zo:).

Assim, e(zo:g/:o) = 0, e como (:«o:Z/«)e = 0, co:-club-se .4o:(e).4:o(e) Ç .4«(e), o que

implica e(ztoZ/oi) = --(e, zio, 3/oi) +:«io3/o: ''g'' (e, Z/oi, seio) +zioyot - :':og/oi. Portanto,

.4:o(e).Ao-(.) Ç .4::(e), pois («:oyo:)e

A inclusão .Aoo(e).4o:(e) Ç .Ao-(e) segue de (zooyoi). = :«oog/o: e .4o:(e).4«(e) = 0.

De fato, e(zoom/o:) (e, zoo, 3/.:) ''é'' (e, g/o:, :«oo) = 0.

A substituição z = e, y = zii, z = e e t = yio em (1.24), nos dá

zii3/to ((e:«::)e)3/« +((eZ/:o)e)z:: .((z::e)Z/:o) + e((3/«e)««) e(«:: 3/:o )

Além disso, (açiiZ/io)e = 0, o que nos permite concluir .Aii(e).Alo(e) Ç .Aio(e).

O pr(5ximo passo será determinar inclusões pala produtos do tipo .4ij(e).Aíj(e). Para

isso, basta decompor zijyij como uma soma de elementos de Áij(e). Se { = 0, tem-se

zojZ/oj = zoo + zoi + zio + zii e assim, 0 = (açoj3/o:Í)e = zoi + zii, o que implica zoj3/oj '

. Logo .4oo(e).Aoo(e) Ç .4oo(e) + .4:o(e) e .4o:(e)Áo:(e) Ç ..4oo(e) + .4:o(e).



3.2 A decomposição de Peirce 66

Caso contrário, zijZ/ij = zoo + zoi + zio + zil e multiplicando esta por e do lado direito,

obtém-se zoo+zoi+zio+zii ij /ij g/ij)e = zoi+zii, isto é, zijg/ij

Porta«to, ..4:o(e)..'!«(e) Ç .Ao:(e) + ..'l::(e) e .4::(e).4::(e) Ç .4o:(e) + .A::(e).

Para veri6car as próximas relações, usam-se as inclusões satisfeitas pela álgebra

de potências associativas comutativa .4+, vistas em (l.lO). Como .4ii(e).4oi(e) Ç

Ç .A:(e).A} (e) Ç .A+(e) + .4o(e) = Áo:(e) +-A:o(e) +-Áoo(e), pod'-s' "creve« ":: ' "o: '

= 3/oi + yio + yoo, isto é, ziizoi + zoizii = 23/oi + 2yio + 2Z/oo. Desse modo, 2yoi ::

)e + (zoizii)e Logo, ..4oi(e).Aii(e) Ç .Ao-(e). Consequentemente, a

substituição z = e, Z/ = Z/it, z = e e t = zoi em (1.24), resulta em

g/itzot ((e3/«)e)«o: + ((e«o:.)3/:: .((y::e)zo:) + .((«o:e)g/::) e(g/: :zo:) ,

donde se conclui a inclusão .4it(e).4oi(e) Ç .4io(e), pois (Z/iizol)e = 0

Finalmente, pelas inclusões

.4oo(e).A:o(e) Ç .Ao(e).A4(e) Ç .4:(') + .A4(') - .4::(e) + .4o:(e) + .4«('),

pode-se escrever zoozlo +ziozoo = 2Z/ii + 2yoi + 23/io. Desse modo, obtém-se a igualdade

2g/ii + 2g/oi = (zoozio)e + (ziozoo)e = zoozio. Assim, ziozoo = 2g/io, concluindo-se

.Ato(e)-4oo(e) Ç .4io(e), e, uma consecluência desta última é que tomando os valores

z = e, y = zoo, z = zio e t = e em (1.24), a igualdade encontrada é dada por

(e:«ooz«)e + (e««)zoo - e((zoo«:o)e) + .((e:««)zoo), ou s.ja, .(zoo:««) - 0, o que

determina a inclusão .4oo(e).A:o(e) Ç .Aot(e), pois (zoozio)e :«oo:«:o. n

Na proposição 1.30 determinou-se em que condições um idempotente e é principal.

A próxima meta é estudar essa questão para as álgebras alternativas à direita tais que

(.,.,«;) - ., -«- «-:;«"" "; ' ";M. ''«-« .«. - -:'«:-,-' ««'«., '

que .4oo(e) nem sempre é uma álgebra, pois pela proposição anterior nem sempre o

produto de elementos de .Aoo(e) é um elemento de .4oo(e).

Proposição 3.5. Seca .4 uma áZgebra aZte77zatãua â direita. Suponha q«e .A possua

«. {d'mP.f «f. . t«J g« 1.,.,«1 1 - 0, P«« q-Zq«« «} C ..41('). S' P«« t.'.
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.iene«t. aoo C ..4oo(e), e«í.t{« «m ã«t':" po;ãt:" ,' q«. «tãs/a' "h - 0, '"tão e é «m

idempotente prãncil)at de A.

Demonstração: Se existir Z/ C .,'l tal que 0 # Z/ = 3/2 e eg/ = Z/e = 0, então 3/ c .4oo(e),

e, por hipótese g/" = 0, para algum inteiro positivo n, o que é uma contradição, pois 3/

é um idempotente. Assim, não existe idempotente ortogonal a e e conclui-se que e é

um idempotente principa[ de .4. []

A recíproca da última proposição é verdadeira. Para demonstra-la, serão necessários

alguns resultados, que são enunciados e demonstrados a seguir.

Lema 3.6. Sejam .A uma áZgeZ)ra de potências assocàatãuas de d mensâo ./imita e -B um

subespaço uetoüat de A. Se existir um elemento b de B que vtão é nilpotente, tat que

U C B, l)ara todo j C N* , então B possui um {dempotente.

Demonstração: Seja b C B tal que b" # 0 e P C B, para quaisquer inteiros positivos

.j e n. Desse modo, a subálgebra gelada por b, denotado por .A(b), está contida em -B.

Agora, observe que .4 é uma álgebia de potências associativas de dimensão finita, o que

implica que .A(b) é uma álgebra associativa de dimensão finita. Além disso, .4(b) não

é nilálgebra, pois b C .A(b) é um elemento que não é nilpotente. Logo, pela Proposição

1.21 pode-se concluir que .A(b) Ç -B possui um idempotente, que, por sua vez, também

é um idempotente de B. []

Lema 3.7. Sega .4 uma áZgebra a/íer"7}atãua â díreáta qae possua um {dempotente e taZ

gue je,e,z{ 1 = 0, p«« guaZquer z4 C .A4(e). Então dm C ..4oo(e) + .4:o(e), p«a

g-isq«e, «oo C .4oo(e) e .j 2 1.

Demonstração: A prova sela feita por indução em .j. Se .j = 1, então, a afirmação é

trivial. Suponha que o resultado seja válido para .j - k, isto é, z8. c .4oo(e) + .4oi(e).

Para provar z:o+: c ,4oo(e) + .4io(e), basta observar que como .4 é uma álgebra de

potências associativas, z:J: = zâozoo c (.Aoo(e) + .Ato)(e).Áoo(e) Ç .4oo(e) + .Aio(e).

Por o"tro lado, :«:J'' «oo«8. c .4oo(e)(.Aoo(e) + .A:o(e)) Ç .Áoo(e) + .A-o(e) + .Ao:(e).

Assim, existem z/oo,zoo c Áoo(e), 3/io,zlo c .Alo(e) e 3/ot c .4ol(e) tais que aç8J': =
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:; Z/oo + 3/io = zoo + zio + zoi, o que implica goo = zoo, Z/io = zio e zoi

z8J': = Z/oo + y« + z:o c -Aoo(e) + ..4-o(e).

Logo,

D

Lema 3.8. Seca .A uma áZgebra aJÍer7}atíua â direita que possua um dempotente e taJ

g«e je,e,«{ 1 - 0, p«« q-Zq«e, «+ C .A+(e). Se o ;«Z,e;p.ç. «tod.Z Áoo(e) «ã. é

«ãZ, então, .4oo(e) po««{, p.Z' me-., «m {dempotente.

Demonstração: Se .400(e) não é níl, então, existe 3/oo € .A00(e) que não é nilpotente.

Assim, pelo Lema 3.7, tem-se Ü. C .4oo(e) + .4lo(e) e, consequentemente pelo Lema

3.6, .400(e) +.4io(e) tem um elemento idempotente 0 # / = /oo +/lo, onde /oo C Áoo(e)

e /io C .Aio(e). Desse modo,

/a +jm.f:o+/-o/m+ .rã, y /m + .f:o (3.5)--..,-/ ''---.,-# '---,-Z \--.,-/ ---V-/ '-VJ
Capo(e)+.4io(e) Caos(e) e.Alo(e) c.4oi(e)+Áii(e) C.4oo(e) e.Aio(e)

p':s .Aoo(e).Aoo(e) Ç .4oo(e) + .A:o(e), .Aoo(e).4:o(e) Ç .4o:(e), .4:o(e).Ao:(e) Ç .A:o(e) e

.4io(e),4io(e) Ç .4ol(e) + .Aii(e), pela Proposição 3.4.

Além disso, pela alternatividade à direita de .A, têm-se 0 = (e, /, /) = /io/ /io =

= /io/oo + /]2o -- .fio, ou seja,

f« foo-+ f{. (3.6)

Agora, pelas igualdades (3.5) e (3.6) obtém-se /o2o + /oo./'io = . /m . , o que--.;2 --v-/ '-vz
C.Aoo(e)+.'lio(e) C.Aoi(e) GADO(e)

implica /oo.fio :: 0 e /o2o :: /oo-

Por íim, note que /oo é não nulo. Com efeito, se /oo = 0, então /io = / é idempo-

tente, isto é, .,40:(e) + .4ll(e) 3 /ã, = /io C .Aio(e). Portanto /io o que é uma

contradição.[]

Finalmente, enuncia-se e prova-se a recíproca

Corolário 3.9. Sega .A uma áZgebra a/le7z&atãua â direita. Suponha gue .Á possua um

:''","«". ", «-(.,.,«;) - .,« ««'«""; ' "lM '.. '«« "'"..*-*'
ph«cíp.Z de .4, Cata., p«« todo .lamento «oo c .4oo(e) e«í.te «m ánt.á« p«át:" " q«e

satié@z z8o = 0.



3.3 Uma decomposição de Peirce mais refinada 69

Demonstração: Suponha que exista yoo elemento de .Aoo(e) tal que Z/h # 0, para todo

n c N*. Desse modo, .4oo(e) não é nil e pelo Lema 3.5 .4oo(e) possui um idempotente

/oo, que c]aramente é ortogona] a e e, assim, e não é principa]. []

Proposição 3.10. Seca .4 uma áZgeóra aZter7}atãua â direita. Suponha gue exista um

á'Z'mp.t'"t' P«á«.@«Z . C 'i t«Z q«. l., ., «4 1 - 0, P«« q-Zg«« «} C .41('). E«tã.,

.4oo(e) não tem ádempotentes.

Demonstração: Se existir um idempotente yoo C .4oo(e), então 0 # Z/oo = Z/8o e eg/oo =

- Z/ooe = 0, isto é, e é um idempotente principal de .4, o que é um absurdo. Portanto,

.4oo(e) não tem idempotentes. []

Corolário 3.11. Se e é um àdernpolente phncipaZ de wma áZgebra aZterztat ua â direita

«« ««~'«, (.,.,«â) - ., «« «'' "; ' ";M . ««M««W : "«©, «*'.

.400(e) é uma níZáZgebra.

Demonstração: Se o produto de elementos de .Aoo(e) pertence a .4oo(e), então, este

subespaço é uma subálgebra de .4. Além disso, pela proposição anterior .400(e) não

possui idempotentes. Logo, decorre da Proposição 1.21, que .4oo(e) é ni]á]gebra. []

Clorolário 3.12. Se e é um {dempotente pdncdpaZ de uma áZgebra altemzatáua ã direita

,« ««d«, (.,.,«;) - ., «« «'' "; ' «;M . "«@ - {'}, «". ««@ ' «««

nilálgebra.

Demonstração: E uma consequência imediata do corolário anterior, pois, a hipótese

.Alo(e) = {0}, imp]ica .4oo(e)Áoo(e) Ç ,4oo(e). []

3.3 Uma decomposição de Peirce mais refinada

Para construir uma decomposição de Peirce, para uma álgebra alternativa à direita

..4, sobre um corpo de característica diferente de 2, mais refinada que aquela vista na

seção anterior, não basta existir um idempotente e tal que je, e, ZA 1 = 0, para todo
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aç C Á4(e). Uma condição mais forte será necessária e isto nos motiva a definir as

álgebras a seguir, que dão nome ao capítulo.

Definição 3.1. Uma áZgebra aZfer7zatáua â direita .4, sopre um corpo de caractem'stãca

d@««t. d. 2, t«Z q«. l/, /,«4 1 - 0, p«« q-á.q«« íd mp.t «t. / c .4 ' «4 c .A4(/)
é chamada de semãaZtez z atada.

Uma consequência imediata da definição é que, pela Proposição 3.1, em uma álgebra

semialternativa .A, (/, /, aç) = 0, pala todo idempotente / de .4 e para qualquer # C .A.

Em direção ao resultado principal desse capítulo, enuncia-se um lema e na sequência

faz-se uma motivação para a sua demonstração.

Lema 3.13. Sejam .,4 uma áZgebra semãaZter7zatáua e e = ) ,e{ um ãdempotente de .A

É«Z q«e e: (l $ ã $ t) 'ã. ídemp.tens« doã. « d.{' odor-«á.. Ente., (.:,ej,z)

= (#, ei, ej) = 0, para quaisquer l $ í,.j 5; t e z c .A.

t

lZ

Demonstração: Seja z C .4. Por hipótese .4 é uma álgebra semialternativa e, as-

sim, em particular é uma álgebra alternativa à direita. Logo, pela Proposição 1.34, a

igualdade (z, e{, ej) = 0 é válida para quaisquer l 5; {,.j 5; t.

Prova-se por indução em t que o outro associador é nulo. De fato, inicialmente

observe (lue para t - l é trivial. Se t = 2, então 0 = (e, e,aç) = (ei + e2,ei + e2,aç) =

= (el,e2,z) + (e2,ei,z) = --ei(e2aç) -- e2(eiz), pela semialternatividade de .A e pela

ortogonalidade de ei e e2,isto é,

e:(e,z) - e:(e::«) (3.7)

Assim, (ei,e2,z) = --ei(e2aç) = --ei(ei(e2z)) (=) ei(e2(eiz)) (=) --e,(ei(eiz)) =

= --e2(eiz) ''=' ei(e2z) e pode-se concluir que o associador (ei, e2, aç) é nulo. Conse-

quentemente, (e2, ei, aç) = --e2(eiiç) 'U' el(e2aç) = 0, o que demonstra o caso t = 2.

Suponha que o lema seja verdadeiro para t - k e seja t = k + 1. Usa-se a notação

éi quando ei não é um somando de e. Considere os idempotentes da forma

./; + e{.i + êi + ei+l + + ek+i, (l É á $ k + l)
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e observe que para um { fixado, ./; é uma soma de k idempotentes, podendo-se usar a

hipótese de indução. Se t = 1, então .fi = e2 + ' ' + ek+i e, assim, (ei, ej, z) = 0, para

quaisquer 2 $ i,.j 5; k+l. Do mesmo modo, pala t - 2, tem-se /2 - ei+e3+ - .+eÀ;+i,

o que implica (e{, ej, z) = 0, para quaisquer {,.j = 1, 3, . . . , k+ 1. Para 6nalizar a prova,

resta verificam que os associadores (ei, e2, z) e (e2, ei, z) são nulos. Mas, isto segue da

hipótese de indução para t # 1, 2. []

Teorema 3.14. Secam .,'l uma áZgebra semãaZter7&atÍua e e :: }' ek um ãdempotente

de .4, taZ que e{ (l 5; { 5; t) são {dempotentes pMmátÍuos dois a do s odogonaás. t/ma

decora/)osáçâo de Peãrce mais re$nada para -A, rezam ua ao cor%jt&nto {ei, . . . , et}, é dada

lZ

por
t

(11) -Á:j (e*

í,.j=o

o'n,de, usaTtdo o de\ta de Kronecker, de$ne-se

,'l:j (e* ) {zi:j C Á l ekzij (5kizij e zi.jeh Õkzij, para q aísquer l $ k $ t}

(7Zararnente, os co@unfos -Aãj(ek) dO :É {,.j 5; t) são subespaços de .4

Na sequência do texto, faz-se uma motivação, que é seguida pela demonstração do

teorema.

Motivação: Nas hipóteses do teorema, suponha que todo elemento z de .Á fosse escrito

como uma soma de elementos de .4««(eh) (l $ m,n 5; t), isto é, z = }: z... Neste
m,n=0

caso, as seguintes relações seriam verdadeiras

t

/t\ttt

'.«- .: l E ««« 1 - E .:««« - E ':«««« - E".";
\m,n=0 / m,n=0 m,n=0 n=0

(3.8)

(3.9)
'.:«,. ':' (Ê«:,) E"..'.

n=0k=l
E

t

E«
n,=l
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«.. - l E ««« 1 ., - E «««.. - E '«,««« - E"«,;
\m,n=O ,/ m,n=0 m,n=0 m=0

(3.10)

t

E«..
.m,n=0

t t

EE "*«;
n::0 k=l

(3.11)
m,n=O k::l

(«)., '=:' 1 E E«*« l .,
n=0 k=ll

EE"'«''
n,-:0 A=l

EE'«'"*"
n,-:0 k;:l

t

k-l
(3.12)

e, consequentemente,

(ei#)ej (=)

t

>: ":«''
n,=0

t

>l: '«j":"
n::0

e.j (3.13)

.:« (.:«). (3.8) - (3.9) E«:« E".. -":.;
n :: 0 n, :: l

(3.14)

«ej - (e«)ej E««. E"*'
m=0 k=l

(3.15)

Desse modo, decompondo

t

{,.j=o
«.. * E «:. * E «.. * E ":.

{=i .j=i i,j=i
Z (3.16)

e substituindo (3.13), (3.14) e (3.15) em (3.16), obtém-se

"..-« }:(':« (':«)')
{-1

t t

>l: («.. (ez)ej)

t

>l: (':«)'j
{,.j=t

t t IFt t l

E.:« @:«).l - IE«.. - E(-).,l - E@:«)..
=i ã=1 J L.j=i .j=i J {,.j=t
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Z [.« (.«).] [«. (.«).] (ez). - « .« «. + (e«).

Agora, observe que todo elemento z pode ser escrito do seguinte modo

Z z + ez '" + "e -- :«e + (e«)e («)e + (e«)e (.«).

Esta, como já foi vista na seção 1.6.2 do Capítulo 1, é a decomposição de z C ..'l de

acordo com a decomposição de Peirce (1.19). Com o intuito de se usar o que foi feito,

os comandos de # são reescritos como segue

« - l:« -- « -- - + (e«)ej + l(.«)el + je« -- (e«)ej + l«e -- (e«)ej =

o que nos incentiva a provar as pertinências z -- ez -- ae + (ez)e C .4oo, (eiz)ej

eiz -- (eiz)e C .4áo e zej (ez)ej C .4o.j, pala quaisquer l $ {,.j 5; t.

«e + (e«)ej +

t

>l: ('.«)'j
{,.j=i

+
t

>:..« (':«)'
{-1

+

t

)ll: «.j -- ('«)'j

Demonstração: Dado z € .4, pela motivação pode-se escrever

" - " '« - «e+('")'+ )11:('.")'j+ >jj:e:« -(e.«)e+Ej:«ej -(e«)'j(3.17)
á ,.j =i {= 1 .j = l

Agora, verifica-se que as pertinências citadas são válidas. De fato, inicialmente

e*(a--e:«--ze+(e:«)e) O:!) ek«;--eh(e:«) --ek(:«e)+(ek:«)e O?) e.z--e*(ez)--(ek, e, z) = 0

e (aç ez--ze+(ez)e)eA = 0, para quaisquer l $ k 5; t, pois (g/e)eÀ; = g/eÀ;, para quaisquer

g/ C .4 e l 5; k 5; t, pelo Lema 3.13. Assim, z -- ez -- ze + (ez)e C .4oo(ek), pois, por

definição, .4oo(eh) = {zoo C .4 ekzoo = 0 e zooek = 0, para todo l $ k $ t}.

Prossegue-se com a prova de (eiiç)ej C .4ij(ek), para quaisquer l $ {,.j $ t. Para

isto, pela definição de .Áij(ek), é necessário demonstrar as igualdades de (1) a (4) a

seguir

t t t

(1) ek((e::«)ej) se k # i;

Se k # á, e«tão e*((e:«)ej) - e.((e:«)ej) -- ((e*e:)«)ej = e*((e:z)ej) -- (e*(e.:«))ej

--(ek, eiz, ej) = 0, pois (ek, Z/, ej) = 0, para todo Z/ c .4.
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(2) e.((e*«)ej) - (e*z)ej;

É uma consequência do Lema 3.13, pois ek((ekz)ej)

-(e*, e«, «)ej+(e*z)ej(e*z)ej.

(e* , e.«, .j ) + (e. (e*z))ej

(3) ((e.«).j)e* 0, se k # .j;

Para k:# .j, têm-se((eiz)ej)ek)ej)ek(e:z)(ejek) =(e:z,ej,ek)
Lema 3.13.

(4) ((e:n)ej)ej - (e:z)ej

É imediata, pois .A é alternativa à direita

O próximo passo da demonstração é provar três pertinências, que são veri6cadas a

seguir.

(.) .*(.:« (.:.).) 0, se k # {

Basta observar que, como k #: ã, então ekei = 0, e aplicar o Lema 3.13. De

fato, .»(e:z - (e::«)e) = .*(e:z) -- (e*e:)z -- .*((e:z)e) (e*,e:,z) -- e«((e:z)e)

- --.*((e:«)e) + (e*(e:«))e - (e*, e:«, e) - 0.

(b) e.(e:« - (e:z).) .:« (.:«).

Claramente ei(eiz) = eiz, pois (ei,ei,z) = 0. Além disso, como (ek,y,ej) = 0, é

fácil notar que o associador (ek,3/, e) também é nulo. Em particular, (ei, eiz, e) = 0, e

c-sequentemente, ei((eiz)e) ei«;)e.

(c) (e:« (e:«)e).. - 0

E seguido pela igualdade (Z/e)ek = e&, para todo 3/ C .A, considerando g/ = eiz.

Agora, como .4io(ek) = {zio C Á l ekzio = 0 (se k # {), eizio = seio e zioe# = 0}, por

(a), (b) e (c), conclui-se e::« -- (e:z)e C .4:o(ek).
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Finalmente, pala provar a última pertinência desejada, que é ze.j -- (ez)ej C

.Aoj(ek) = = {zoj C .Á l ekzoj = 0,zojee = zo.j e a;ojek = 0, se .j # k}, é necessário ve-

rificar (1), (11) e (111), que são enunciadas e averiguados a seguir

(1) e*(ze.j - (ez)ej)

Escrevendo a expressão do lado esquerdo da igualdade na forma de associadoies,

usando a alternatividade à direita de .A e o Lema 3.13, têm-se ek(açej -- (ez)ej) =

«, '.j)+(e*«)ej+(e*,e«,.j)-(e*(e«))ej e*«)ej (e*(.:«))ej e,«)ej - 0.

(n) (ze* (ez).*)e* = -* (ez)..;

Evidente, já que .4 é uma álgebra alternativa à direita

(m) (zej (ez).j)e* se .j # k

Considere .j # k. Assim, pelo Lema 3.13, (zej)ek = (z,ej,ek) = 0 e ((ez)ej)ek =

- (er, ej, ek) = 0, provando a igualdade desejada

Esquematicamente, pala todo z C ..4, demonstrou-se o seguinte

*=ÉÜ*:=Jg*E.âP, :;'. ''
z se escreve da forma

t t t

" - «.. * E «:. *E«:. *E«.. - E ":..
i,j-i {-l J-i {,j-o

(3.18)

Para provar que esta soma é direta, supõe-se >1, zij = 0 e verifica-se ziJ = 0, pala

quaisquer 0 5; {, .j $ t. Para isso, multiplica-se (3.18) por elementos adequados, como

será visto a seguir (para l $ k, Z $ t)

t

0z,.7

0 = ekz }. eAzij + >1. ekzio + >. ekzoj
{,.j=i {=i .j=i

t t t

E "*, * «*. - E "*.,
.j=i .j=i
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e assim, 0

(3.18) em

(..«)..

t

>l: "*j'. zkz, para quaisquer l $ k, Z 5; t, o que transforma

r +>1.:':o+)l,"oj.
i=i .j=t

(3.19)

Repetindo a mesma ideia, a partir de (3.18), para qualquer l 5; ã 5; t, obtém-se

o e::«oo + >1. ':"::o + }. ':"oj - )l. "«
í-l j-i {-l

e, consequentemente, 0 = ek(eiaç) = >, ekzÍO = zko, para todo l 5; k $ t. Desse modo,

(3.19) se torna

t

lZ

(3.20)

Por flm, multiplica-se (3.20) do lado direito por ej (l $ .j 5; t), o que produz

0 = zej = zooej + >1, zo.jej = >. zo:j
.j=i .j=i

t t

e, repetindo um argumento anterior, chega-se a 0 = (açej)ek = 1>, zojek = zok, para

todo l $ k 5; t, o que, também nos permite concluir zoo = 0, encerrando a demons-

Pelo Teorema 3.14, uma álgebra semialternativa .A possui a mesma decomposição

de Peirce mais refinada, em relação a um conjunto de idempotentes primitivos dois a

dois ortogonais {ei, . . . , et}, que uma álgebra alternativa. Mas, será que .4 sempre é

uma álgebra alternativa? A resposta a esta pergunta é não, como pode ser comprovada

no trabalhoso exemplo a seguir

Exemplo 3.2. Seca .A uma áZgebrn sobre um corpo F de caracfem'stáca d gerente de 2,

gerada rezo conjunto [e, ui, u2, u3}, com tábua de multiplicação dada por
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Claramente e é um idempotente de A. Mas este é o único? Não, T)arü i,sso, con,sidere

cve + anui + a2u2 + cv3u3 C .A, onde ci, cvi, a2 e cv3 C F e obseme

(ae+ a:u:+ '-,",+ a:u;)(a. + a:u- + '-,.', + a;u;) (lzC + (l(l3U3

,4«{m, (a. + .«:": + '-,.': + a,u;y + a:u: + '-,.', + a3";) «, e ..me«te

se, a2 = a, ai = a2 ' 0 e cl3 = cla3, o que {mpZáca que .4 possui àn@nÍtos eZememtos

ãdempotentes, que são dados por / :: e + c13u3. .F uaZ do ressaltar a 7é 0, país se a :: 0,

então ae + anui + a2u2 + a3u3 = 0, que por de$nãção não é ãdempotenÉe.

Z)esse modo, para todo g C .4, têm-se

(/,/,«) (e, e, «) + a;(e, &;, z) + a3(u;, e, z)+ a:(«;, u;, «)

e, obseme que, como o produto de ua l)or quctlquer elemento de A é nulo, o resultado

.bt 'Z., « p«dã, d« f«áZáne«dd«de do «ci«do«, é (/,/,n) - (e,e,z) - .z .(e:«).

Poüanto, decompoTtdo = - Be -F l3\u\ -F l3aua -F Í3auS, onde l3,l3\,l3a,l3S C F, obtém-

se (/,/,«) «; - Pe - P;uS - ' -E" ,«díc«!«, (/,/,«! 1 - 0, p«« t.'Z'

«4 c.A+(/).

O próximo passo é ueri$car que A é uma álgebra attev.ítatiua à direita. Dados

cve + anui + a2u2 + a3u3 e /3e + Oiui + P2u2 + Õ3u3, dois elementos de .4, é necessáho

p«u«(a. + a:u: + '-2"2 + '-3u3, #' + P:ui + P2u2 + #su3, Pe+ a:u: + P,u2+ B3"3)

Inicialmente, obseme qze o último associados pode ser escuto como uma soma de

64 assocãadores, sendo suãcievLte detemnânar cada um destes.

A análise será feita em relação à pdmeàra entrada de cada associados, isto é, dã-

uádáda em 4 casos, se começa com e, ui, u2 ou u3, pois se pode tirar os escaZares das

entradas, pela thlineaddade dos associadores e, assim, todos estarão especi$cados.

  e ul U2 U3

e e 0 0 i
ul 0 0 U3 0

U2 0 U3 0 0

U3 0 0 0 0
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e Caso 1: e

P.Z.g«..já./bá/eãt., «Z,.-«(e,e,e) e,u:) u,) e,u;)

c.mo (e,u;,e) - (e,u;,u:) - (e,u;,u,) - (e,u;,u:) - 0. .4/ém dá«o, (e,u:,e)

-(e,u:,u:) u:,u;) e) -(e,u,,u,) (e,u,,u;) -0,p.ã.o.p«d«*"

eui,uie,u?,uiu3,eu2,u2e,ug e u2u3 são nulos. .,Assim, sobram (e,ui,u2) = eu3

-u; # 0 . (., u,,u:) e(u,u-)

e Co.se 11: H\

,'l phnc@ão, da.Zo z C .,'l, note (ui,u3,z) pois uiu3 - 0 e u3',

guaZquer z C .A. Por consequência dos produtos uie, eui, eu2,u? e uiu3 seremz rzwZos,

fê«.-«(u:,e,e) -(u-,e,u:) -(u:,e, u,) -(%:,u:, e) =(u:,u:,u:) =(u:,u:,u;) = 0.

.4Zém d«tes,(u:,.,u;) -(u:,u:,u,) u; Faze« d.te««{«« ««c{.'Z""

gue possuem u2 na segunda entrada, os quais são (ui,u2,e) = u3e = 0, (ui,u2,ui)

+ «:u3 - 0,(%:,u,,u:) u;u2 - 0 '(u:,u,,u:) - u: - 0.

e Caso 111: 'u.z

D. mo.Zo -áZogo « c"' p«cadente, tê«.-« (u:, u;, e) - (u,, u;, u:) - (u,, u;, u,) =

(u2,u3, u3) = 0, pois u2u3 = 0 e o produto de u3 por qualquer elemento de .A é sem-

pre nulo. Prosseguindo, u: :: u2e :: u2u3 " eui :: eu2 = 0 implica (u2,u2,e) =

u,) - (u,,u2,"') (u,,.,.) - (u,,e,u:) - (u,,.,u2) - 0. .4Zém dã«o,

(u,,e,u;) - u,u; - 0 e (u:,u,,u:) u,u; ./ím, o; p«'J"*" q«. po.-

'"'m ": - «g-d« .nt«d« t«mZ,ém .ão n«Zos. De /at., (u,,u:,e)

(u,,u:,u:) - -«3u: - 0, (u,,u:,u,) - u;u, +u,u; - 0 . («,,u:,u;) u;u;

e Caso /l,/ u3

PeZ. cáZ.«Z. /calo p«« d.te««án« o. {'Z'mp.tente. d. .A, jú « «Z,e (u;,e,z)

(u;,u;,Z/) p«« qu.{sgue, z,y C .A. .Ago«, oZ,.e«e (u3,u:,e) - (u3,u:,u:)

(u*,n:,«;) -(u;,u2,') -(u;,u:,u,) u:,u3) u:, P«« t.'Z'
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z C .A e os produtos uie,u?,uiu3,u2e,u: e u2u3 são rzu/os. .Finalmente, (u3,ui,u2) ::

- -«g - 0 . (u;,u,,u:) - «ã

.Vo. .áZ.«Z« e/et-d", p"""-;. g«e (e,u:,u,) (e,u,,u:) são "
únicos assocãadores não nulos dentre os 64 associadores determinados. Desse modo,

(a' + a:u: + '-,": + a3u3, Õe + Õ:u: + P,u, + D3"3, /3' + P:u: + P,u, + Psua) =

a#:P2(e, u: , u2) + a#,/3:(e, u:, u:) aP:#,u3 + aP,/i:u;

Poüanto, A é uma (ílgebra altev"'rtatiua à direita. Além disso, A não é attev"-ttatiua

ã "q««d«, pois(e,u:,u:) +(u:,',u,) # 0 e(e,u,,u:) +(u,,e,u:) - u, # 0,

comprovando que nem sempre 'uma álgebra semiattev"nativa é altar%atiça

3.4 Algebras
.P

báricas semialternativas

Nesta seção, estuda-se a decomposição de Peirce mais refinada obtida pala uma

álgebra selllialternativa de dimensão finita, no caso em que a álgebia é bárica.

Proposição 3.15. Soam (.Á, co) uma Z)-áZgeZ)ra aZterrzat ua â date ta e e C .4 um ãdem-

p.f «t. '. p«. ], f«z q« l.,.,«4 1 - o, p«« t'a' "+ c .44('), '«fâ., " "g«í«t«

«ndáçõe' 'ão «à@c«d« rezo' '«b"p«ços .4.(e), .44(e) e .4:(e) ,e/e«nte' â decom-

posição de Peãrce de .4

(e) .40(e) (..'!o(e));

@ .";M - »« (";M);
({áã) .A:(e) © ba:(.4:(e))

Demonstração: Em ({), a inclusão bar(.Ao(e)) Ç .4o(e) é óbvia. Reciprocamente,

dado zo C .4o(e), sabe-se ezo = zoe = 0 e assim, o(zo) = «,(e)w(zo) = o(ezo) = 0.

Pala provar (á{), observe que, dado zà C .A}(e), por definição ez4 + z4e = z}, o

q« i«.li" «("4) - " («4 +«4') - 2« («4) . m;im, « («{) - 0. L.g., *g" -
igualdade desejada, pois a outra inclusão é trivial.
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Finalmente, verifica-se ({áá). Por um lado, se z C -Fe © bar(.Ai(e)), então existem

a C .F e H C bar(.A) tais que z = ae + u. Desse modo, ez = ae + eu = cve + u = z e

ze = ae +ue = cre + u = iç. Por outro lado, seja z = ae + u C ,4i Ç .4 = F'e © bar(.A).

Pelas igualdades ez = z e ze = z, obtém-se eu = u e ue = u, respectivamente.

Logo, u c bar(.AI(e)) e consequentemente, z C F'e © bar(.41(e)), o que completa a

demonstração.[]

Seja (.A,cd) uma b-álgebra semialternativa e e um idempotente de peso l de .4.

Decomponha e = }: ei, onde e{ (l -$ { 5; t) são idempotentes primitivos dois a dois

ortogonais. Suponha, sem perda de generalidade, w(et) = 1 e w(e{) = 0, para quaisquer

l $ á $ t -- 1. Nestas condições, pode-se enunciar a seguinte

t

lZ

Proposição 3.16. Sda (.4, co) uma áZgebra bádca semãaZÉernaZãua de dimensão ./imita

' ' - },ek «m ãdemp.tente de .A, f«Z q«e e: (l 5; { 5; t) sã' ádempotente. phmátã-s

dois Q dois o'rl;ogo'n,ais. Então, Q decomT)osição de Peirce mais re$nada para, A, rel,aXàua

ao co@unto {ei, . . . , et}, Dista em (3.14), possua as seguintes propüedades

t

lZ

. .4«(e) = -Fe. © b»r(.4«(e));

. .4.j(e) ba«(.4:j(e)), 0 $ {,.j 5; t e ({,.j) :# (t,t)

Demonstração: Inicialmente, observe que, como eket = õkÍet e etek = (5tket, para

qualquer l 5; k $ t, pode-se concluir et C .4tt(e). Desse modo, .Att(e) é uma b-

álgebra, pois a restrição wl..4,.(.) : '4ü(e) --> F é um homomorfismo de álgebras não nulo

e w(et) = 1, pela convenção feita. Portanto, .4tt(e) = -Fet O bar(.Au(e)).

Sejam 0 $ {,.j $ t -- 1. Para provar a segunda igualdade, é suficiente mostrar

.Aij(e) Ç bar(Áij(e)), pois a inclusão bar(.Aíj(e)) Ç .Aij(e) segue de modo trivial. Consi-

dere nij C .4ij(e) e observe que, como et tem peso 1, tem-se w(açij) = u(açijet) = w(etiçij).

Agora, ocorre .j # t ou { :# t, pois (ã,.j) :# (t,t). Se .j # t, então zijet = 0. Caso

contrário, têm-se etzíj = 0. Em qualquer uma das possibilidades, obtém-se w(gij) = 0,

isto é, zij c bar(.Aij(e)). []
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Corolário 3.17. S©a (.4,w) uma áZgeZ)ru banca semáaltema ãua de dimensão ./inàÉa e

' - >j:ek um ãd.«.potente de .4, t"Z g«e e: (l 5; í $ t) 'ão ád'mp.t'nt" phmát:"'

d,ois Q dois oüogonais. Em rel,ação à decomposição de Peirce mais re$nada para, A,

«Z«t:" «. "«j-f. {e:, . . . , ..}, «{.f« em (3.14), pode-se decompo,

,4 = F'e. © ql) bar(.4:j(e)).
i,.j=o

Demonstração: E consequência imediata da proposição anterior. De fato,

.,'l = (D .4:j(e) © -4«(e) = (D bar(.A:j(e)) q) Fe. © bar(-4«(e)) = -Fe. ©
({,j)#(t,t)({,.j)#(t,t)

q) (11) bar(.4:j(e)).
i,.j=o

t

lZ

t

t t

t

n

Agora, note que u = >ll: ei é um idempotente de bar(.A), o que torna possível fazer

decomposição de Peirce de bar(.4) em relação a u, dada por

ba:(.4) = (ID (bar(.4))i.j
Í,j=o,({,j)#(t,t)

t l

lZ

(3.21)

onde

(ba: ( .4 )) :j {zi.Í C bar(.4) l ek«;ij õ*'":j ' :":j'* - &*«:j, (k - l, ,t)}

Existem duas decomposições de Peirce mais refinadas de .4, uma relativa ao idem-

potente e = >: ei de .4 e outra relativa ao idempotente % = >1: e{ de bai(.A). Que

relações há entre estas duas decomposições? A resposta está na seguinte

Proposição 3.18. Sda (.4, co) uma áZgebra banca semiaZfematãua de d mansão ./inata

' ' - }. .* «m ád.mp.te«te de .4, t«Z q« e: (l $ í $ t) 'ão ãdempote«te. pómÍt:"'
doã,s Q dois oüogo'rtaàs. A decomT)osição de Peirce mais re$nada de A em rel,tição Q

e está conectada com a decomposição de Peárce re/atada ao ãdempotemte u = ) jei de

bai(.4) rezas ág alaúdes a sega r

t t l

l lZ Z

t

l&

lt

lZ
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(1) ba«(.Aü(e)) © bar(.Á.o(e)) O bar(.4w(e)) © bar(.Aoo(e))

t l t l

(2) ql)(bar(.4oj(e)) © bar(.A.j(e))) = (11)(bar(Á))oj;
.j=t .j=l

t l t l

(3) (11)(bar(.Ajo(e)) © bar(.4j.(e))) = (11)(bar(.A))jo;
.j=t .j=t

(4) bar(.Aij(e)) = (bar(.A))íj, pa« quaisquer l $ i,.j $ t

(bar(.4)).«;

l

Demonstração: Inicialmente, observe que existem duas decomposições distintas em

somas diretas para bar(Á). Por um lado, de (3.21), tem-se

t l t l t l

bar(.A) = (bar(.4))oo © (ID(bar(.A))oj © (ID(bar(.4))jo © (IE) (bar(.A))ij, (3.22)
.j=i .j=i {,.j=i

que é a soma direta dos elementos do lado direito das igualdades (1), (2), (3) e (4).

Além disso, se z C bar(.A), pelo Corolário 3.17 existem a C F' e Z/ c (i) bar(.Aij(e))

tais que z = aet + 3/, o que implica z = Z/, pois w(z) = 0. Portanto, z C bar(.A) se,

e somente se, z C (B bar(.Aij(e)), pois dados zi:j C bar(.4ij(e)) (0 $ í,.j $ t), vale

t

0z,]

(11) b»r(.A:j(e))
i,.j=o

t

E
i,j-o

w(zij) = 0. Assim,

b'r(.A) = (1) b»r(.Aij(e)) = b'r(.4w(e)) © bar(.A.o(e)) © bar(.Aw(e)) O b'r(.Aoo(')) a)

© (D(b'r(.4oj(e)) © bar(.A.j)(e)) © ql)(bar(.Ajo(e)) O bar(Áj.)(e)) © (11) bar(.A:j(e)),

isto é, pode-se escrever bar(.A) como soma direta dos e]ementos do lado esquerdo das

igualdades (1), (2), (3) e (4). Portanto, é suficiente provar as inclusões (1'), (2'), (3')

e (4'), que são enunciadas e demonstradas a seguir

t

0t,.7

(1') bar(.4a(e)) © bar(.4.o(e)) O bar(.4o.(e)) © bar(.A.«(e)) Ç (bar(.4))oo;
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Seja z = :«« + ";« + ';o. + zoo C bar(.A«(e)) © ba:(.4.o(e)) © ba-(.4o.(e)) © bar(.4oo(e))

e observe que, para qualquer l 5; k 5; t -- 1, como k # 0 e k # t, têm-se

ekz = 15ktztt + õktzto + õAozot + (5À;ozoo 0 e zeü õtx;ztt + (5oÀ;zto + õtkzot + (5x;ozoo = 0,

donde conclui-se z c (bai(.A))oo

(2') (11)(bar(.4oj(e)) © bar(.A.j)(e)) Ç (ID(bar(.4))oj;

Basta mostrei bar(.4oj(e)) ©bar(.4tj(e)) Ç (bai(.4))oj, para qualquer l $ .j $ t l.

Considere zo:Í + ztj C bai(.Ao:Í(e)) + bai(.Atj(e)). Para l g k $ t 1, são válidas as

igualdades ek(zoj +zt:Í) = .5kozo:j +'5ktzoj = 0 e (aoj +ztj)ek = Õkzoj +õlkztj = zox; +ztÀ;

e (2') está verificada.

t l lt

l lJ J

(3') (E)(b':(.4jo(e)) © ba:(.4j*)(e)) Ç (11)(bar(.A))jo;

Dado z.ÍO + zjt c bar(.Ájo(e)) + bar(.Ajt(e)), onde l 5; .j $ t -- 1, basta considerar

seus produtos por ek (l 5; k $ t -- 1), que são ek(zj0 + zjt) = .5kjiçjo + õkjajt = aÀ;o + zkl

e (a;jo + zjt)ek = (5okaçjo + (5tkzjt = 0, pois k # 0 e k # t, o que nos permite concluir (3').

lt lt

(4') bar(.4i:f(e)) Ç (bar(.A))ij, para quaisquer l $ {,.j $ f l

Esta inclusão é imediata, pois se zij C bar(.4Í:Í(e)) (l 5; {,.j $ t -- 1), então ekzíj =

= õk açij e a;ejek = &kzij, para quaisquer l 5; k $ t -- l e, assim zij c (bar(.4))ij, onde

l ${,.i st 1. n

3.5 0 b-radical

Nesta seção, o objetivo é tentar determinar o b-radical de uma b-álgebra semial

ternativa de dimensão finita a partir do nilradical.
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Proposição 3.19. $e (..4, w) é uma b-áZgeZ)ra semãalíematáua de dimensão ./inata, então

.4(bar(.A)y + (ba-(.A)): é u«. b-ãd«Z de .4.

Demonstração: Claramente .4(bar(.4)y + (bar(.4)y Ç bar(.Á). Além disso, é fácil ver

.4(bar(.A))'+(bar(.A)y = (-Fe+bar(.A))(bar(.A)y+(b-r(..4)): - e(bar(Á)y+(bar(,4)y

Assim, para quaisquer u, u C (bar(.A)y e z = ae + m C .A, é suficiente mostrar (lue

(eu + u)(ae + .«), (ae + «,)(eu + u) pertencem a e(bar(.4)y + (bar(.A))'. Por um lado,

(eu+«)(ae+««) e+(eu)«,+a(«)+«.« u,e)+.(ue)l+(eu)««+a«+«'',

'- je l }:(«j,z'j,e) +"j(z'j') l+('")'"+'- >ll:(q,4,e) +q('zje)l+««« -

]bl===Ü*.n,*Ü.==d*..ü,,

e

j

e + (eu).« + a llE, l
j

+ uto =

J

+ «j(b'

Ce(bar(A))'C(bar.(A»'

Por outro lado, também vale (cle + ««)(eu + u) (eu) + aeu + ««(eu) + ««u

= '-'u + a« + «,(eu) + «« c e(ba«(.A)y + (bar(,4)y

Corolário 3.20. Sda (Á, w) uma b-áZgebra semãaZíernafãua de dimensão ./inata. .Então

.4(bar(.A)y + (bar(.4)y = (bar(.A)y se, . «mente se, (bar(A)y é um b-ãd«/ de .A.

Demonstração: Se .4(bar(.A)y+ (bar(.A))' = (bar(.A)y, então (bar(.A)y é um b-ideal

pela proposição anterior. Para concluir que a inclusão reverso é válida, basta notar

que ,4(bar(.4))' é um subconjunto de (bar(.4)y. []

Proposição 3.21. Soam (.A, co) uma b-áZgebra semãa/tematãua de dimensão ./inata,

/ um Z)-ideal de .A e e C .A um {dempotente de peso .Z. -Então, eãsÉem suZ)espaços

Zij Ç bar(.Aij(e)) ÓO 5; i,.j 5; l) .Z. .A t«í. que / = Zm © Zio © Zo: © Zit, onde

bar(.A:j(e)) ;ão « sub«p«ç« d« 'Z"tempo;Íção d. Peárce de .A "Zatí" " e.

Demonstração: E suficiente verificar que vale a seguinte igualdade

/ / n bar(..4oo(e)) © -r n bar(..4-o(e)) O -r n bar(.4o: (e)) © -r n bar(.4ii (e))
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Dado % C / Ç bai(À), existem elementos uíj C bar(.4íj(e)) (0 5; {,.j 5; 1), tais

que u = uoo + uio + uoi + uii. Desse modo, pelas pertinências / 3 eu = uio + uii

e / 3 (eu)e = uii, tem-se uii,uio C .r. Consequentemente, também são válidas:

uoo +uoi c / e / 3 (uoo+uoi)e = uoi. Logo, uoi, uoo c /. Por fim, a igualdade desejada

decorre da decomposição de bar(.A) em uma soma direta. []

Teorema 3.22. -Em uma Z)-áZgeZ)ru (.4, w) semãaZtermatãua de dimensão ./inata, a relação

de {ncZusão nÓ(.4) Ç .A(bar(.4)y + (bar(.4))' é uáZida.

Demonstração: O passo inicial é determinar .4(bar(.4)y + (bar(.4))'. Pelas Pro-

posições 3.19 e 3.21 existem subespaços Zij Ç bai(.4ij(e)) (0 $ {,.j $ 1) de Á satisfa-
zendo

.4(bar(.4)y + (bar(.4))' Zil a) Zio a) Zoi (1) Zoo

Suponha que Wi:j (0 $ í,.j $ 1) sejam os conjuntos geradores de 4j (0 $ {,.j $ 1),

ou seja, Zi:Í = vectorptWij} (0 $ {,.j .$ 1). Considere os complementos Xíj dos

subespaços Zij de bar(.4ij(e)) (0 $ {,.j $ 1), isto é, bar(.4ij(e)) = .aj © Xij, para

quaisquer 0 $ i,.j 5; 1. Assim, existe a seguinte decomposição de .A:

.4 = .Fe a) Zit a) Zio a) Zoi © Zoo. q)Xii a) Xio a) Xoi (D Xoo

Á(bar(A»'+(bar(,4»2

Sejam Xj (0 $ i,.j 5; 1) conjuntos tais que Xij = vectorp {Xj}, onde 0 $ i,.j 5; l.

Agora, o objetivo é produzir um b-ideal maximal de .A. Com esse intuito, considere a

união disjunta de subspaços y;i Ú }'"lo l:J yoi Ú yoo.

Se hi Ú yio Ú yo: Ú Yoo = 0, então .4 = .Fe + .4(bar(.A)y + (bar(.4))' e assim, é

fácil ver que a inclusão -Rz,(.Á) Ç .4(bai(.4)y + (bar(.A)y é válida. Caso contrário, dado

z C yii U yio U yol LJ yoo constrói-se

;z - Á(b-r(Á)y + (bar(Á))' + "'t", { (h: ú ho CJ yo: Ú ym) \ {,}}
e, analisando a que conjunto o elemento z pertence, obtém-se
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(a) Jz = (Z:: O vectorp {Wl: U (y : \ {,})})©bar(.4:o(e))©bar(.AO:(e))©bar(.Áoo(e)),

se z C yli;

(b) Jz bar(.4::(e))©(Z« © vectorp {WIO U (y o \ {z})})©bar(.Ao:(e))©bar(.A00(e)),

se z C yio;

(c) Jz bar(.4::(e))©bar(Á:o(e))©(Zo: © vectorp {Wo: U (Yo: \ {,})})©bar(.Aoo(e)),

se z C Yoil

(d) Jz ba:'(.A::(e))©bar(.A:o(e))©bar(.40:(e))©(Zoo © vectorp {W00 U (Yoo \ {;})}),

se z C yoo.

No que segue, verifica-se que J, é um b-ideal maximal de .4. Para isso, dados

dois elementos z € .A e .j, C ./,, inicialmente prova-se z.j, e .j,z C ./,. Observe que,

como (.4,o) é uma b-álgebra com idempotente e, tem-se z = cle + u, onde a C F

e u c bar(.A). Desse modo, z.j, = ae.j, + u.j, e .j,z = a.j,e +.j;u. Assim, basta

mostrei' que as pertinências e.j, C Jz e .j,e C Jz são válidas para cada possibili-

dade, pois u.j,,.j,u c (bar(Á)y Ç J,. Em todos os casos, existem zij c bar(Aij(e))

(0 5; i,.j $ 1) tais que .j, = zli + nio + zoi + zoo. Assim, os cálculos resultam em

e.j, = zii + zio e .j,e = «;:: + :«o:. Observe que, em (c) e (d), e.j* C bar(.4i:(e))a)

Ob»r(.A«(e)) Ç Jz, e em (b) e (d), .j,e c bar(.4::(e)) © ba:'(.Ao:(e)) Ç Jz. Além

disso, e.j, C bar(.4::(e)) © (Z« © vectorp {W10 U (hO \ {,})}) Ç Jz em (b), e, também

.j,e C bar(.4::(e))©(Z0: © vectorp {WOi U (yO: \ {;})}) Ç Jz em (c). Por fim, se ocorre

(a), então, m inclusões e.j, € (Z:: O vectorp {Wl: U (hl \ {,})}) © ba«(.A:o(e)) Ç Jz e

.j,e C (Zll © vectorp {Wii U (hl \ {z})}) © bar(.Aoi(e)) Ç 4 estão ve«ificadas.

Além disso, Jz é maximal em bar(.A), pois dim Jz = dimbar(.A) 1. Finalmente,

para todo z C hi CJ ho CJ yot Ú }/m, como (.A,w) possui idempotente de peso 1, segue

Ró(.4) ç n ;z(bar(.4)y +(bar(.4))', comp]'ta"do , demo«stração.[]

Corolário 3.23. Se (,4, co) uma b-áZgebra semãalfematáua de dimensão ./imita, então

Rõ(.A) ç Nn(.A) n (.4(bar(.A)y + (bar(.A))').

Demonstração: A inc]usão segue trivia]mente dos teoremas 2.34 e 3.22. []

Z
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Corolário 3.24. Sda (.4,w) uma b-áZgeZ)za semãaZtematãüa de d merzsão ./imita. Se

Nn(..4) - {0}, .«tão, -R.(..4)

Demonstração: E uma consequência imediata do coro]ário anterior. []
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Capítulo 4

Algebras
/

bálticas b-simples

alternativas e comutativas

De acordo com o Capítulo 1, uma álgebra ,4 sobre um corpo F é chamada de simples

se os únicos ideais de Á são os triviais e se .4 não é uma zero-álgebra, isto é, {0} e .4

são os únicos ideais de .4, e existe algum produto entre elementos de .4 que não é nulo.

Determinar a estrutura de álgebras simples em uma variedade específica é uma

das principais questões na teoria de anéis. Se (Á,co) é uma b-álgebra simples, então

(.4,o) é um corpo. De fato, claramente bar(.4) é um ideal de .Á e .A # bar(.4),

pois (.4,w) é b-álgebra. Assim, pela simplicidade de (.A,co) tem-se bai(.4) = {0} e,

consequentemente, .A = Fa, para algum a C .4 tal que w(a) = 1. Além disso, a é um

elemento idempotente. Clom efeito, como a2 C .4 = Fa, existe cv C F tal que a2 = aa

e aplicando w à esta igualdade, obtém-se a = 1. Por fim, basta observar que, dado

P C -F, a aplicação 0 : -Fa --} .F definida por a(Pa) = # é um isomorfismo de -F-álgebras.

Portanto, .4 = Fa B -F e conclui-se que (.4, w) é um corpo

Logo, as b-álgebras simples já estão classificadas, isto motivou um novo conceito

de simplicidade no contexto bárico, o qual foi denominado Z)-simples e será recordado

a seguir.

Definição 4.1 Uma b-álgebra (.A,u) é b-simples se para toda b-subálgebra nol"ma! B

89
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de .4, bar(.B) = {0} ou bar(.B) = bar(.A).

Uma caracterização afirma que se (.4,ci) tem um idempotente de peso 1, então

(.A, w) é b-simples se, e somente se, os únicos b-ideais de .A são {0} e bar(Á).

A partir da definição ou da caracterização, o objetivo é determinar a estrutura

algébrica das b-álgebras b-simples alternativas, o que é feito tendo-se em vista os fatos

já conhecidos sobre as álgebras alternativas simples.

4.1 O centro de uma b-álgebra b-simples

As preliminares dispostas aqui foram retiradas da seção l do Capítulo 7 de 1901

Embora as demonstrações estejam omitidas, podem ser encontradas na referência ci

toda.

Seja ,4 uma álgebra arbitrária. Pode-se considerar três subconjuntos básicos centrais

em ..4:

. N'(.A) {n C.A (n,.4,.4) (..4, n, .A) (.A,.4,n) 0]. (o centro assocãatãuo);

. -K(.4) {À; c ..4 IÀ;, .AI 0} (o centro comutatáuo);

. Z(.4) .M(.4) n .K(.4) (o «nt«)

Dados z, 3/, z € .A e n c .N(.4), as seguintes condições são válidas

n(z, y, ,) - (n«, 3/, ,);

(-, Z/, ,) - (z, ny, .);

(«,y,,)n y,,n)

Além disso, se um dos elementos z, y ou z pertence a .N(.4), então, .A satisfaz a

seguinte relação

l«3/, ,l ,l + lz, ,IZ/ (4.1)
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(4.2)

Em toda álgebra valem as seguintes identidades

(««, Z/, ,) +(««,«, Z/,) «,(z,3/, .) (.«, :«, 3/), - (««, «y, .) 0

lzZ/, .l - «IZ/, ,l 1«,,1z/ (z, 3/, ,) - (z, ,, Z/) + (,, ,, y) (4.3)

Corolário 4.1. .Em um« áZg.b« «bãtráü« .4, os co«juntos .N(.4) . Z(.4) ..more sã.

.«Z,áZg.Z,«; d. ,'!. Se .A é «Zfe«»«t{«, e«tão, o ««*" com«t«tá« K(Á) t.mZ,ém é «m«

s«báZg.b« d« áZgeb« .4 e, «Zém dã«o, u«Ze 3-K(.4) Ç N(.A).

Corolário 4.2. Sega .A uma áZgebra aZte7"Datada e comutafãua sobre um arzeZ R. Se

iÇ C R, então, ,4 é associativa.

Teorema 4.3. Se .4 é uma áZgeZ,ra sãmpZes, ent(io Z(.A) {0} o« Z(.A) é «m «m.

O primeiro objetivo deste capítulo é verificar se o Teorema 4.3 ou um análogo é

válido para b-álgebras b-simples. Nessa direção, são enunciados e demonstrados os

resultados obtidos.

Proposição 4.4. Seja (.4,w) uma b-áZgebra b-sjmpZes. $e eàste zi C Z(.4) taZ que

«,(z:) = 1, então z:.4 = .A o« z:u = 0 p«« tod. u C bar(.A), z:.A = F'z? e z? é um

eZe«e«f. {de«.potente d. Z(.4) .

Demonstração: Suponha que zi sda um elemento de Z(.4) satisfazendo w(zi) = 1.

Inicialmente, observe zi.4 gl bai(.A) (pois z? c zi.A e w(z?) = w(zi)' = 1) e dados

ai, a2 C .A, tem-se (miai)(zia2) = zi(ai(zia2)) C zt..4, o (lue significa que zl,4 é uma

subálgebra de .A. Além disso, bar(zt.4) é um ideal de bar(.4). Com efeito, sejam

z:a C ba:(zi.4) e :« C bar(.A), e obser" (zi.«)z = z:(-) C bar(zi.A) e :«(z:.)

)a :«)« (:«) = ,:(-) € ,:b.r(.A).

Pelas três afirmações provadas, pode-se concluir que zi.A é uma b-subálgebra normal

de (.4,w). Assim, como zi # bar(.4), em decorrência da b-simplicidade de (Á,w)

existem duas possibilidades: zibar(.A) = {0} ou zibar(.A) = bar(.4).
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Se zibal(.A) :# {0}, então zi,4 = Fz? O ztbar(A) = -Fzf © bar(.A) = .4. Caso

contrário, é fácil ver ziu = 0 para todo u C bar(.A) e zi.A = Pzil. Além disso, dados ai

e a2 C .A, observe (zia)(z2a) = zi(ai(zia2)) c ziÁ, ou seja, zi.4 é uma subálgebra de

.4. Desse modo, z?z? C .Fz?, isto é, existe cl C .F tal que (z?)2 = anil, o que implica

a = 1 e, msim, z? é um idempotente de Z(.4). []

Corola;io 4.5. Sda (.4,w) &m« b-áZg.b« Z,-.ãmpZe;. S. e«à;te z: C Z(.A) t«Z gu.

«,(,:) - l . ,:b»:(.4) :# {0}, .ntã., ..'! tem elemento íd'ntád«'í'.

Demonstração: Pelo Lema 4.4, sabe-se zlbar(.A) = {0} ou zi.4 = .4. Suponha

zibar(.4) # {0}. Assim, existe e C .A tal que zie = zi e para qualquer z C .4, tem-se

z - ztZ/, para algum Z/ C ,4. Desse modo, como zi C Z(.4), obtém-se ez = (ezi)3/ =

3/ e ze (ye) (e,:) = Z/,: = ,: tanto, e é um elemento

identidade de..4. []

Proposição 4.6. -Sda (.A,co) uma Z)-áZgebra b-sámpZes. Se eàste zi C Z(.A) com

«,(.:) = 1, t«Z q«e z:bar(.A) # {0} e Z(.4) n bar(.4) = {0}, 'ntão Z(.4) é «m ««po.

Demonstração: Primeiramente, observe que .4 possui um elemento identidade 1, pelo

Corolário 4.5, e claramente Z(.4) # {0}. Agora, dado zu um elemento não nulo de Z(.A),

necessariamente, tem-se w(z2) # 0, pois z(.4) n bar(.A) = {0}. Assim, o elemento

$ll -- l está bem definido e pertence a Z(.A) n bar(.A) = {0}, já que Z(A) é uma
CO (Z2)

subálgebra de .A e w l --:g--T 1 ) = 0. Portanto, z2 = co(z2).l e pode-se concluir

z(Á)

Corolário 4.7. Seca (.4,w) uma b-áZgebra b-sámpZes. Se ezàste zi C Z(.A) taZ que

u(zi) = 1, então, ocorre ma das seguintes passai)áZÍdades; Z(.4) possui um ãdempotente

ou .,'l fem wm eZemenfo identidade.

Demonstração: E imediata pelos Clorolário 4.5 e Proposição 4.4. D
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4.2 Ideais de uma b-álgebra b-simples alternativa

Como o próprio título sugere, o objetivo desta seção sucinta consiste em determinar

todos os ideais de uma b-álgebra b-simples alternativa, que é uma consequência do
Q,:- ni i i n+ o
U vÕ UXIX U\J

Teorema 4.8. S©a (.4,co) uma Z,-áZgebra b-simples gue possua wm elemento ãdempo

tente de peso 1. Se l é uvíl ideal de A, então, existem as seguintes possibilidades

(1) -r

(2) -r

(3) / = bar(.4),

t4b 1 -- Fci , para. al,gum idempotente ei de peso 1, e Qci -- cio, :; uÇüàei , l)ara, qualquer

Demonstração: Seja .r um ideal não nulo de .4 tal que / Ç .4. Observe que se

/ Ç bar(-4), então / = bar(.4), pois os únicos b-ideais de .4 são {0} e bar(.4), uma vez

que .4 possui um idempotente de peso 1. Caso contrário, / é uma b..subálgebra de .A

e, assim, existe e' C .4, um elemento de peso 1, tal que / = .Fe' a) bar(.A). Agora, como

claramente bai(/) é um b-ideal de .A, têm-se bar(-r) = {0} ou bai(/) = bai(.4). Mas,

se bar(/) = bar(.4) então / = .4, o que é uma contradição. Logo / = -Fe'

Além disso, existe a C F tal que (e')2 = ae e é fácil ver que e' é um idempotente

de peso 1, pois c! = 1. Finalmente, observe que, neste caso, dado a C .A existem P e

,y c .F tais que ae' = Pe' e e'a = 'e', donde segue ae' = e'a = w(a)e', concluindo a

demonstração.[]

Corolário 4.9. Sda (Á,w) uma b-áZgebra b-simples aJtemat ua. Se .r é um ideal de

A, então, ocorre 'um dos quatro casos do teorema antepor.

Corolário 4.10. .Sda (.4,co) uma b-áZgebra aZ ema áua b-simples. Se / = F'e, para

algum {dempotente e de peso l de A, então, e é um elemento do centro de A.
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Demonstração: Na proposição anterior já foi provado que e é está no centro co-

mutativo de .A. Desse modo, só falta mostrar que e pertence ao centro associativo

de .A. Para isso, considere a e b c .4 e observe (e,a,b) = (co(a)e)b w(ab)e =

= w(a)w(b)e -- w(a)co(Z))e = 0. Além disso, pela alternatividade de .A, também têm-se

as seguintes igua]dades (a, e, Z,) = (a, b, e) = 0. Portanto, e C Z(.A). []

Corolário 4.11. Sda (.4,w) uma b-áZgebra ó-sámpZes alta«latada. Se / é um ádeaZ

pr@ o de .A taZ que / # bar(.A), então, ezáste m áde«.potente central e de peso -í, taZ

g«e .r - F'. e q«e «tás$a. « - e« = «,(«)., p«« tod. « C ,4.

Demonstração: Segue natura]mente do Teorema 4.8 e do Corolário 4.10. []

4.3 Algebras localmente nilpotentes
Z

Definição 4.2. Z)ãz-se que wma áZgebra tem aZgwma prophedade JocaZmente se toda

subál.gebrü Brita'me'rate gerada, tiver essa 'pro'p'r'ledade.

Proposição 4.12. ÍZheulctkou9 .Não eàstem áZgebras localmente nàZpotentes simples

A pergunta que surge é sob quais hipóteses o resultado da proposição anterior é

verdadeiro no contexto de b-álgebras, e a resposta é dada na seguinte

Proposição 4.13. .Nâo ezãsfem b-áZgebrus ZocaZmente nãZpoterztes.

Demonstração: Suponha que (.A, w) seja uma b-álgebra localmente nilpotente. Por

definição, existe a C .A tal que w(a) = 1. Observe que a subálgebra .A(a) gerada por a,

é finitamente gerada (como álgebra) e, assim, é nilpotente. Mas, note que isto é uma

contradição, pois a C .A(a) não é ni]potente, uma vez que seu peso é ]. []

4.4 b-álgebras b-simples alternativas

Denota-se por Z.N(.4) o ideal da álgebra .4 gerado pelo conjunto l.V(.A), .AI. Este

ideal é como uma medida da diferença entre o centro associativo .N(.A) e o centro Z(.A)

de uma álgebra alternativa .4: Z.M(.4) = {0} se, e somente se, .M(.A) = Z(.4).
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Nos próximos resultados, dada uma álgebra .4 sobre um corpo -F, recorde que

denota-se ,4# = = .F.l © ..4.

Lema 4.14. Em uma áZgebra altematãua .4, Z.N(.4) lx(.'i), .ALAR - ail.v(.A), ,41

Lema 4.15. ÍSZater9 Se .4 é uma áZgebra ante«latada, então, (Z.N(.4), .4, .4) Ç .V(.4)

Lema 4.16. Sda .4 uma áZgebra alternativa e soam n C N(.4) e n.4Hn = {0}. ,Então

<n>' = {0}, onde <n> é o ideal da áZgebra ..4 gerado rezo eZemenfo n.

Lema 4.17. Secam a e b elementos de wma áZgebra alfer"z&atáua .A tais que a inclusão

(a,Z,,.A) Ç .V(..'i) é uáZida. .Então, para qualquer eZe«-unto z c .,4, o eZe«ente n

- (.,Z,,z) p.den« « .M(Á) . <n>' - {0}.

Corolário 4.18. ,Se .A é uma áZgebra aZtezmatãua, simples e não é assou at ua, então,

N(.Á) - Z(.4).

O próximo objetivo é demonstrar um resultado análogo ao do último corolário para

uma b-álgebra b-simples alternativa.

Proposição 4.19. $e (.4,w) é uma b-áZgeZ,ra b-simples altemat ua taZ que bar(.4) não

é «.á"t'", então N(.A) - Z(.4).

Demonstração: Suponha .M(.4) # Z(.4). Desse modo, pelo Lema 4.14 têm-se

Z.M(.A) lw(Á), ÁI + lx'(.A), .41.'l # {o}

e, assim, dados ni,n2 C .M(.4) e z,y,z C ..'l, observe u(lni,al + ln2,3/lz) = 0. Logo,

ZN(.4) é um b-ideal não nulo de .A e, consequentemente Z.N(.A) = bar(.A), pois .4 tem

um idempotente de peso 1. Assim, pelo Lema 4.15, (z, g, z) C N(.4), pala quaisquer

z C bar(.A) e y,z c.A.

Agora, existem a,b e c C .4 satisfazendo (a,b,c) # 0, pois bar(.4) não é associa-

tiva, o que implica (a, b,c) c .N(.4), e aplicando o Lema 4.17 para bar(.4), obtêm-se

<(a,b,c)>' = {0}, onde <(a,b,c)> = {0} ou <(a,b,c)> = bar(.4), pela b-simplicidade

de .A. Mas, se <(a,ó,c)> = {0}, então (a,b,c) = 0, o que é uma contradição. Caso
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contrário, (a,b,c) = (ab)c -- a(Z,c) C (bar(.A)y = {0}, o que de novo é um absurdo.

Logo, N'(.A) - Z(.A). []

Proposição 4.20. Se (.4,w) é uma b-áZgebra aZfematãua de dimensão ./imita, gue não

é «.ã«ti", .ntã., (bar(.4)y # {0}.

Demonstração: Pela Proposição 2.7, sabe-se que .A possui um idempotente e de peso

1, e pode-se decompor .A - -Fe © bar(.A). Assim, como ,4 não é associativa, existem

a, /7 e ' C F e a, b e c C bar(.A) tais (lue

0:#(ae + «, #. + b, '.+ .) - a(e, Z,, .)+ #(., e, c) + '(a, Z,, e) +(«, Z,, c),

pela alternatividade de .A. Por fim, observe que se (bar(.A))' = {0}, então (e, b, c) =

=(a,e,c) =(a,b,e) =(a,Z,,c) = 0, implicando(ae+ a,/3e + b,'ye + c) = 0, o que é

uma contradição. []

Proposição 4.21. $da (.4,u) umct b-áZgeZ)ra aZtemaZíua. Se .A não é assocáatáua e

possua elemento identidade -í, então, bar(.4) não é assocãatãua.

Demonstração: Nas hipóteses da proposição, se .A não é associativa, existem c!, P e

7 C .F e a,b e c C bar(.A) tais que 0:#(a.l +a,/3.1+ b,'y.l -Fc) =(a,Z,,c). Portanto,

bar(.4) não é associativa. []

Proposição 4.22. Sda (.4, co) uma b-áZgebra b-sãmpZes aZíemat ua de dimensão ./inata,

qwe não é assou afina, então, .A tem l e bar(.4) não é associativa.

Demonstração: Se (.A, co) é uma b-álgebra alternativa b-simples de dimensão finita,

então (ba«(.4))' = bar(.4). Desse modo, têm-se -Ró(.A) = Ni1(.4) n (ba«(.4)y = Nil(.A).

Agora, como Á é b-simples, claramente .A é b-semisimples, donde segue Ni1(.4) =

= RÓ(.A) = {0}. Portanto, .4 também é semisimples e pelo Teorema 1.29, A possui l e

consequentemente, bar(.4) não é associativa, pe]a Proposição 4.21. []

Pelas Proposições 4.19 e 4.22, conclui-se o seguinte

Teorema 4.23. Se (.A, co) é uma b-áZgeZ,ra Z,-simples aZternatàua de dimensão .#nàta faZ

que .4 não é «soc atada, então, .A tem elemento identidade, bar(.A) não é assocáatÍt'a

..v(Á)
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4.5 Classificação das b-álgebras b-simples alterna-

tivas e comutativas

Proposição 4.24. Suponha qwe a ãdentádade lz,Z/I" = 0 é uálída em uma áZgebra

alter"'rtatãua A. Então, os elementos nitpotentes da álgebra A lfov"mam um ideal.

Lema 4.25. Se .A é uma áZgeZ,ra aZtemaf ua e comutativa, então, (z,3/, zy = 0, para

quaisquer elementos z, 3/, z c .A.

Teorema 4.26. ÍZheuZakouJ Uma áZgebra aZlernatÍua, comutativa e sámpZes é um corpo

Neste momento, o objetivo é caminhar em direção a um teorema para b-álgebras,

o que permite a classificação das b-álgebras b-simples alternativas e comutativas.

Proposição 4.27. Se todo elemento de ma P.r-áZgebra aZte7natáua .4 é náZpoíente,

então, A é localmente nilpotente.

Lema 4.28. t/ma b-áZgebra b-sãmpZes alterzzafáua e com falava de dírrzensão ./inata é

assocãaÉáua.

Demonstração: Suponha que .A não seja associativa. Assim, existem z,Z/,z C Á

tais que (z,3/,z) # 0, e (z,g/,z)2 = 0, pelo Lema 4.25. Além disso, observe que o

conjunto dos elementos nilpotentes de .4 formam um b-ideal /, pelo Corolário 1.25,

pela comutatividade de .A e porque a nilpotência de um elemento implica que este tem

peso nulo. Desse modo, / = {0]. ou / = bar(.4), pois .4 contém um idempotente de

peso l.

Agora, note (lue como (z,3/, z) é um elemento não nulo de /, segue / = bar(.4),

ou seja, bar(.4) é uma álgebra comutativa formada pelos elementos nilpotentes de .4,

donde pode-se concluir, como consequência da Proposição 4.27, que bar(Á) é localmente

nilpotente.

Por fim, observe que a b-simplicidade de .A, implica que bar(.4) é simples, pois se

/ é um idea] de bar(.4), então / é um b-idea] de .A. C]om efeito, dados z c ], a c F'
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g/ c bar(.4), têm-se :«a + 3/) + «:Z/ C .r e analogamente (a.l + y):« c -r

Desse modo, / = {0]. ou / = bar(.4). Além disso, pela Proposição 4.20 sabe-se que

bar(.4) não é uma zero-álgebra.

Portanto, bar(.4) é uma álgebra localmente nilpotente simples, o que contradiz a

Proposição 4.12. Logo, .A é uma á]gebra associativa. []

Finalmente, é possível enunciar e demonstrar o seguinte

Teorema 4.29. Sda (.A,w) uma b-áZgebra Z)-símp/es aZtematáua e comutativa de dã

«,Casão ./imita. .Se bar(.A) não é zero-áZgebra, então, bar(.A) é um como.

Demonstração: Sejam e um idempotente de peso l de (.A,w) e / um ideal de bar(.A).

Pelo Lema 4.28, .4 é associativa e como por hipótese, .4 é comutativa, têm-se Z(.A) = .A.

Se e/ # {0}, então ebar(-A) # {0}, e colho consequência do Corolário 4.5, .A possui

elemento identidade 1. Portanto, está verificado que bar(,4) é simples. Caso contrário,

isto é, se e/ = {0}, prova-se que / é um b-ideal de .4. De fato, dados a C -F, z C /

e Z/ C bar(.Á), observe z(ae + y) = aze + :«Z/ = '-e«; + zy = z3/ C / e (ae + 3/)z =

= ae + g/z = yz C /. Assim, / = {0} ou / = bar(.A), o que prova que bar(.A) é

simples. Em qualquer um dos casos, decorre do Teorema 4.26, que o conjunto bar(.4)

é um corpo. []

Corolário 4.30. Se (.A,co) é uma b-áZgebra b-simples aZtematáua e comutativa de di-

mensão ./inata sobre u«. como -F, taZ qwe bar(.4) não é uma ze«.-áZgebrn, então, .A é

ãsomoz:fa a Fi a) F2, onde -Fi e F2 sâo c07pos.

Demonstração: O isomorfismo de álgebras 0 : .A = .Fe a) bar(.A) --> .F(D bar(.A) é dado

por 0(ae + &) = a + u, onde Fi = .F e F2 - bar(.A). []

Antes de encerrar este capítulo, é importante ressaltar que a hipótese de bar(.A) não

ser zero-álgebra é essencial no Teorema 4.29. De fato, considere a álgebra dos números

duais .4 = FI + .Fz, onde l é o elemento identidade de .4, iç2 = 0, w(1) = 1 e w(z) = O.

Este é um exemplo de uma b-álgebra b-simples associativa e comutativa de dimensão

2, tal que bar(.4) = Fz não é um corpo.



(capítulo 5

O b-radical de uma álgebra de RA

looP

A teoria de loops tem sua origem ein Algebras não-associativas, Combinatória e

Geometria. Em Geometria, a coordenação de um plano projetivo conduz a várias

estruturas de loop sobre o conjunto de etiquetas pala o qual as coordenadas são esco-

lhidas. Um quadrado latino de ordem n é uma matriz n x n preenchida com n símbolos

diferentes, de tal modo que ocorrem no máximo uma vez em cada linha e coluna. Esse

nome teve origem com Euler, que utilizou caracteres latinos como símbolos. Qualquer

quadrado latino com a primeira linha e a primeira coluna na posição padrão é a tabela

de multiplicação de um loop. Em anéis com l para os quais existe uma noção bem

definida de inverso, é frequente o caso em que os subconjuntos fechados para produtos

e inversos sejam loops.

Os livros .4 sumeg/ o/ bãna7 SZ/stems de Bruckj181 e Prl0ektãue .Ebenen de Pickertj811

foram as primeiros a tratar abrangentemente sobre loops e, por muitos anos, foram

as referências padrões no assunto. Mais recentemente, H. O. Pfugfelderj801 escreveu

uma introdução para a teoria de loops, a qual pode ser bem útil para um curso de

Pós-Graduação. Esse livro logo foi acompanhado por uma extensa coleção de artigos

disposta em Quasdgroups and Zoops, Theoz' and ,4ppZácatáonsl251 .

99
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A referência principal da tese para a teoria de loops, RA loops e seus anéis alterna-

tivos é [41] e todos os resultados citados nesse capítulo estão provados no caso em que

a característicica do anel estudado R, denotada por car(R), é diferente de 2, a menos

que se mencione o contrário.

5.1 Loops e subloops

Um loop é um par (L,-) com um elemento identidade bilateral 1, onde L é um

conjunto e (a,b) + a.b é uma operação binária em L com a propriedade que dados

a,c E L existe um único b E L tal que a.b = c e dados b,c E L existe um único a E L,

tal que a.b = c.

Em um loop (L, -) todo elemento tem um inverso à direita e um inverso à esquerda,

mas estes não são necessariamente iguais. Quando o inverso à esquerda coincide com

o inverso à direita de um elemento a € L, denota-se por a! o único inverso (bilateral)

de a, o que acontece, por exemplo, no caso de um loop associativo, o qual é um grupo.

Como já é de costume, no decorrer do capítulo a operação binária do loop (L, -) é

omitida, e escreve-se ab em vez de a.b para denotar o produto de elementos a e b.

Definição 5.1. Sejam a,b e c elementos de um loop L. O comutador de loop dea eb

é o único elemento (a,b) de L que satisfaz

ab = (ba)(a,b)

e o associador de loop de a, b e c é o único elemento (a,b,c) de L satisfazendo

(ab)c = fa(bc)) (a, db, c).

Se X,Y e Z são subconjuntos de um loop L, denota-se por (X,Y) e (X,Y,2Z),

respectivamente, o conjunto de todos os comutadores da forma (x,y) e de todos os

associatores da forma (7,y,2), onde ze X,yeY ezEZ.

Um subloop H de um loop L é um subconjunto de L que, com a operação binária

de L, também é um loop. É fácil ver que o elemento identidade de H coincide que o

elemento identidade de L.
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Definição 5.2. O subZoop comutador-assocãador de wm Zoar .L é o sub/oop -L' gerado

pe\o co'rLjunto de todos os comutadores e assou'labores, o'u, selva., L' = qÇL.L,Lb, ÇL.LÕ)

Um loop -L é diassociativo se, para quaisquer z,3/ C -L, o subloop <sç,3/> gerado por

z e 3/ é associativo (e, consequentemente, um grupo).

5.2 Núcleo, centro e a propriedade do inverso de

um loop

Se -L é um loop, então, os conjuntos

wÀ(1) -L 1 («, :«, z/) 1, para quaisquer z,Z/ C -L},

NP(.L) = {a c L l (z,y, a) = 1, para quaisquer z,3/ C -L} ,

NP(L) = {a C -L l (aç, a, Z/) = 1, para quaisquer z,y C L} ,

são o núcleo à esquerda, o núcleo à direita e o núcleo do meio de -L, respectivamente

De6nição 5.3. O nácZe. d. «m Z«p L é -N(-L) = NÀ(-L) n NP(.L) n NP(-L) e o centro

de .L é Z(.L) = {# C .N(.L) l (a, z) = 1, para quaisquer a C -L}

Cada núcleo de um loop é um subloop associativo e, assim, um grupo. Além disso,

o centro de um loop é um grupo abeliano.

Um loop L é um loop com a propriedade do inverso se todo z C -L tem um único

inverso bilateral (o qual se denota poi z'i) e se, pala quaisquer /, Z/ C .L, o loop satisfaz

«-:(«Z/) - 3/, propriedade do inverso à esquerdas

(3/«)«': propriedade do inverso à direita
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5.3 Loops de Moufang

Os loops de Moufang receberam esse nome devido à Ruth Moufangj751, que os

introduziu em um contexto geométrico em 1935.

Para definir loop de Moufang, o seguinte resultado é p

Teorema 5.1. -Em quaZq er Zoar, as identidades seguintes são eq©ãuaZentes;

((z3/)z), (z,)), ãdentãd«de d. Mou$ang â «g«.rd«;

((#y),)y - z(Z/(.Z/)), í mtád«de de M.u$ang â á«{f";

(ZZ/)(-) - (z(g/,))z, íd.ntid«de de M.u/a«g d. meão.

Se L é um toop bati,sfaze'ndo qualquer 'üllla dessas identidades, então, L é um toop court

propriedade do inverso que bati,afaz

b«)x id.e«;tid«de .\teta«ti- à 'ii«it«;

zQn'y) -- =a U, identidade arte'r'Rali'ua à esq'herda;

(:«Z/)« - «(g/z), ã ntád«d. ./Ze«ú.Z.

Definição 5.4. Z./}n Zoar Z) é de À/ou/ang se salas/az qualquer uma das 3 identidades

(equiudentes) de Montam,g.

O teorema seguinte estabelece a conexão entre grupos e loops

demonstração pode ser encontrada no livro de Pflugfelderj801.

Teorema 5.2. rÀ/ou/ang9 Se a, b e c são elementos (não necessahamente dÍsfíntos9

de um toop de Moufang que associam e'rn alguma, ordem, então o subtoop gerado por a,

b e c é um gmpo.

Corolário 5.3. [/m Zoar de .]Wou/a7zg é dáassocãatduo.

Em qualquer loop diassociativo, dois elementos z, Z/ comutam se iç, Z/ ou #Z/ é central,

o aue motiva a próxima definição

rimordia.ll r

de Moufang. Sua
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Definição 5.5. Z./m Zoar de .Amou/ang épossíueZmente assocíatáuo.,l .L tem a prophedade

e per a de co«utatàuidüde "LC" (do i«-goês taco ojcom«autatiuity) se «-ão é comutativa

e se, para, qualquer par de ele'menlos z,'y C L, ocowe ZU -. UZ se, e somente se,

«; C Z(-L), Z/ C Z(-L) o« «:g/ C Z(Z ).

5.4 Anéis de grupos

O conceito de anel de grupo apareceu implicitamente em um artigo de Cayleyj201 , foi

introduzido explicitamente por T. Molienj741 , em 1897, e adquiriu bastante importância

poi causa de suas aplicações à teoria de representações de grupos, a partir dos trabalhos

de E. Noether, R. Brauei e 1. Schur (veja por exemplo j161, j171 e 1781). Sejam G un]

grupo (não necessariamente finito) e R um anel com unidade. O conjunto -RG é formado

por todas as combinações lineares finitas formais do tipo cl - >1,asg (ag C R), isto

é, somente um número finito de coeficiente ag não são nulos. Define-se três operações

com elementos desse tipo:

çcG

(i) a soma de dois elementos «e RÇ;

E «,, 1 + 1 E z,,, 1 - EÜ, + ÓJ,.
seG ; X.seG ; seG

(ii) o produto de dois glementqs dg -RG;

l E«,, 1 . 1 E',, 1 - E «,.ó,..h.
\.sç=G } \.9ç:G ; gbec

(iii) o produto de um elemento,de RG Ror um escalam de -R.

.x. l E«,g 1 - EGX.«Jp.
sç=G j geG

Com as operações definidas em (i) e (ii), RG é um anel, que é chamado de anel de

grupo de G sobre R. Esse anel tem unidade, que é o elemento 1 = >. g, onde alc = l
gcG

e ag = 0 se g # IC. Além disso, RG é um .R-módulo e se R é comutativo, é fácil ver

que RG é uma álgebra sobre -R.
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Definição 5.6. O homomor$smo c: RG F-} R degrada por

.(E«,. ) -E',
\geG / scG

é chamado de função aumento de RG e o se' 'núcleo, àe'noto,do l)or b(G), é denomin,ado

ideal, de aum,Guio de R.G

É interessante observar que se R é um corpo, então (RG, c) é uma b-álgebra

5.5 Anéis de loops

Definição 5.7. Sega .L um Zoar e seja R um amei assocáatãuo e comutativa. O anel

de toop de L com coe$càentes em R, denotado RL, é o R-módulo tilire com base L e

multiplicação dada estendendo a multiplicação de L pelas leis distdbutãuas.

Nesse capítulo assume-se que o anel de coeficientes tem elemento identidade l e

identifica-se o elemento IZ de .R-L com o elemento Z do loop. Assim, é possível pensar

em -L como um subconjunto de R-L e identificar o elemento identidade de .L como o

elemento identidade de R.L.

Um elemento de R-L é uma soma formal ) ' cvzZ, onde os coeficientes clz são elementos

de .R e somente um número finito de coeficientes são diferentes de 0 em cada um dessas

somas. Dado um elemento a = >. ctzZ define-se o suporte de cv, denotado por supp(cl),

como sendo o subconjunto de elementos de L que de fato aparecem na expressão of a

isto é

supp l },"zz l - {z c -L l az # o}
\ZC.L /

As definições de adição e multiplicação de dois elementos de -R.L é componente a

componente:

1:« '1 * 1:,:'1 -: '«. * ".,'
1: '11:«'1-:1=«,.1,

e
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5.6 RA loops

Os RA loops foram definidos por Goodairej421 e a descoberta de que satisfaziam

identidades importantes, motivou o seu estudo. Em 1986, Cheinj231 e Goodaire deram

uma descrição completa dos RA loops, e mostraram que os RA loops são "quase"

grupos, pois possuem um subloop normal de índice 2, e são "quase" comutativos, uma

vez que o subloop comutativo é de índice 2.

Definição 5.8. Um R.4 rdo ngZês Fine alternative,) Zoar .L é um Zoar cêdo anel de Zoar

RL sobre q'uatquer anel associativo e comutatiuo R com elemento identidade l e de

caractedsticü diferente de 2 é atteT"nativo, 'mas não é associativo.

Observe que um RA loop -L é um loop de Moufang, pois um anel alternativo .R

satisfaz as identidades de Moufang e o anel de loop -R-L contém Z,.

Uma das primeiras caracterizações de RA loops é a seguinte:

Teorema 5.4. Z./m Zoar .L é um R.A Zoar se, e somente se, -L não é associativo e tem

üs seguintes proa'riedades:

(i) se 3 elementos de L associam em algunta ordem, então eles associam em todas

üs ordens;

0 J se Zi, Z2 e Z3 c -L não associam, então Zi(Z3Z2) (Z:Z,)Z; (Z:Z3)

Corolário 5.5. $e .L é wm R.4 Zoom, então -R.L é um amei aZter"7}atiuo para qualquer

aruet de coe$càentes R.

Corolário 5.6. Se .L é um R.A Zoar e se Z2 e Z3 são eZen7}entos de .L que comwtan7z,

.nfão (ZiZ2)Z3 Z3), p«a gua/g er Z: c .L.

Um loop de Moufang comutativo .L que tem um anel de loop -R.L tal que car(-R) # 2

deve ser um grupo. Mas, em 1241 também foi provado que esse resultado é verdadeiro

se car(R) = 2. Assim, é importante notar que um RA loop -L não pode ser abeliano,

independentemente da característica de .R.
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Os próximos teoremas são de suma importância, pois destacam algumas proprie-

dades que os RA loops possuem e permitem descrever um RA loop.

Teorema 5.7. Se .L é um R..4 Zoar, as seguintes aázmações sâo verdadeiras

(.i] P C N(.Là para qualquer l C L;

(á{) -N(-L) z(z.) {Z C -L l Zz a;Z para todo z C .Ll;

({á{) (Zi,Z2) para quaisquer Zt,Z2 c .L se, e somente se, (Zi,Z2,Z3)

63 e -b.

l para todo

Além disso, o RA look L contém um elemento central s de ordem 2 tat que para

quaisquer tt, tZ, ta, t4 C I',

(D se it,IZ,la associam em alguma ordem, então, associam em todas as ordens;

({{) «(Z:,Z,,Z:) # 1, e«tão(Z:,Z,,Z;) (z:, z,) - (z:, z;)

({áã) (z:z,, z;) (z: , z;)(z,, J:)(z: , z,, z;);

({«) (Z:Z2,Z;,Z') (Z: , Zs, Z')(Z, , Z; , Z.)

Teorema 5.8 Um RA loo'p satisfaz Q propüeda,de LC.

Corolário 5.9. C/m Zoom de .A/Olu/ang gue não é associativo é uzrz R.4 Zoar se, e somente

se, tetra a, pro.p'úedade LC e um único comutador diferente da identidade.

Corolário 5.10. .Se .B é um subZoop comutativa de um R.Á Zoom .L, então para qualquer

[ C ],, o sub]oop (.B,]} gerado por B e ] é um grupo. Em paüicutar, B é um gr"upo

abeliano e L não pode conter um subtoop comutatàuo de índice 2.
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5.6.1 0 b-radical

Um anel é semãphmo se não contém ideais não nulos / tais que /2 = {0}, e palmo

se /J :; {0} pala ideais / e J implica / :: {0} ou J = .[0}. Um ideal / de um anel .4

é pomo se o anel .4// é primo.

O radical primo P(.4) de uma álgebra alternativa .4 é o menor ideal de .4 tal que

,4/P'(.A) é semiprimo. Prova-se que P(.4) é a inteiseção de todos os ideais primos de

.4. O nilradical Nil(.4) de ..4, como já foi visto no Capítulo 1, é o nilideal maximal de

.4. E um fato elementar que 'P(.A) = Nil(,4) é o conjunto dos elementos nilpotentes se

.4 é comutativa e associativa.

Seja -R um anel associativo e comutativo e seja -L um loop de Moufang (possivel-

mente associativo). Para um subloop normal N de Z, a aplicação canónica .L --> L/-N

se estende a um homomorfismo de anéis R-linear c : -RL --} R l.L/JVI cujo núcleo é deno-

tado por AX(.L, N). Se R é claro no contexto, então se denota esse ideal simplesmente

por A(-L, N). No caso especial em que N = Z,, o homomorfismo c : .R.L --> R é chamado

de aplicação lamento e denotado simplesmente por c. Assim, para a - >. azZ, tem-se

c(c!) = }:az. O escalar c(cl) é chamado de aumerzto de a. O núcleo de

chamado de ãdea/ de aumento, é denotado por A(.L) em vez de A(.L, L).

Para um ideal / de R e um inteiro positivo n, seja /n o conjunto

elementosr C.RcomnrC.r, istoé, /n = {r C R nrC /}.

Denota-se por P o conjunto dos números primos (positivos). Para qualquer loop

de Moufang .L e p C P, ZP denota o conjunto dos elementos de .L cuja ordem seja uma

potência de p, e L é chamado de 2-Zoar se todos os seus elementos tem ordem uma

potência de 2.

Z€1

que e

de todos os

Teorema 5.11. Oom as notações adoçadas, a seguinte igualdade é uáZãda

7'(R.L) - Nn(RL) - 7'(R)Z + >: 7'(R),Z\(Z,, .Lp).
pcP

O objetivo final nesse capítulo é determinar o b-radical da b-álgebra (F.L, c)

isso, é necessário analisar a característica de F

Para
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Teorema 5.12. Secam .L um R.4 Zoar, .F um cor.po e

b-átgebra FL, as seguintes aÊrmações são uátid

r]) Se car(F) - 0, ente. (f'.L) - {0l;

r29 Se car(F') - q, ente. nó(F'L) = a.(Z., .%) n A(ty;

. Se q = 2 e .L é um 2-Joop, então .Ró(F-L) = A(Z,y;

e Se q # 2 e -L é um 2-Zoar, então -RÓ(F-L) = {0}.

Demonstração: Se car(F') = 0, então, tem-se P(-F), = {r C -F m' = 0} = {0}, pois

7'(-F) = {0}. Caso contrário, se car(F') = q, então P'(F'), = {r C -F l q,

para todo primo p # q, segue P'(F)ç = {r C F l qr = 0} = {0}.

Em consequência dessas observações, são válidas as seguintes afirmações

. Se car(F) = 0, então 7:'(F'-L) = Nil(F'-L) = {0l;

. Se car(.F) então 7'(-F.L) = Nil(.FL)

Desse modo, se car(-F) = q e -L não é um 2-1oop, então RÕ(F'.L) = a.(-L, L.) na.(.L)',

pelo Teorema 2.27. Por outro lado, se q = 2 e L é um 2-1oop, então

I''(-P.L) - Nn(/'L) .b) - A(.L, .L)

cando o Teorema 2.27, obtém-se

Rõ(F-L) nA(zy nA(.Ly

Finalmente, se q # 2 e L é um 2-1oop, então .Lç = {1} implica P(FL) = {0} e,

assim, RÕ(.FZ) = {0}. []

Pum 'numero pr'tmoq 7'

e assim, apli
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Considerações Finais

Se uma b-álgebra (.4, w) possui elemento identidade 1, então, (bal(.A))' é um b-ideal

de .A, e se / é um b-ideal b-simples de .A, então, -r é um ideal simples de bar(,4). A

primeira afirmação também é verdadeira se (.4, w) é uma. álgebia alternativa, mas os

dois resultados, usados para determinar o b-radical de uma álgebra alternativa à direita

de dimensão finita com 1, não são necessariamente válidos se -A foi apenas uma álgebra

alternativa à direita, ou seja, omitir a hipótese da existência de l dificulta demonstrar

uln teorema equivalente ao demonstrado no final da Seção 2.5.4 do Capítulo 2. Esta

observação motiva o estudo do b-radical de outras b-álgebras alternativas à direita

satisfazendo condições particulares, como foi feito no Capítulo 3.

No estudo das estruturas das álgebras não-associativas, uma ferramenta importante

consiste na decomposição de Peirce de tais álgebras. Por esse motivo, peiguntamo-nos

se uma álgebra alternativa à direita tem alguma decomposição em soma direta de

subespaços. A resposta imediata é afirmativa, sabendo que toda álgebra alternativa

à direita é de potências associativas, mas era interessante saber se também possuía a

mesma decomposição que uma álgebra alternativa. Nesse contexto, descobrimos, de

modo independente, que era necessário que satisfizessem uma condição particular, que

foi descoberta poi Humm, em 1967, em j611. Mas no desenvolvimento da pesquisa,

conseguimos determinar uma decomposição de Peirce mais refinada para tais álgebras,

que chamamos de semialternativas, que também é a mesma de uma álgebra alternativa.

Determinar propriedades para as álgebias semialternativas que envolvam decomposição

de Peirce, trata-se, no entanto, de um problema de pesquisa amplo, ainda não estudado.

Se .4 é uma álgebra de potências associativas e / é um ideal de .A, então define-se a
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sequência: /':::' = .r, . . ., /<k+l> - .4 (/':*;')' + (/':*;")'. Diz-se que / é Penico solúvel

se /<"> = {0}, para algum inteiro positivo n. Dada uma b-álgebra semialternativa de

dimensão finita (.4, w), acreditamos que a inclusão

Nil(.A) n (.A (bar(.A))' + (b»r(.4)y) Ç -RÓ(..4)

é válida. Se provarmos que Nil(.A) é Penico solúvel, então o resultado desejado é

verdadeiro.

Albertj91 , Kleinfeldj641 , Slaterj881 e Zhevlakovj981 , entre outros pesquisadores, es-

tudaram questões sobre a estrutura de álgebras alternativas simples. Um problema em

aberto é examinar quais os resultados encontrados por eles que também são válidos

(ou que hipóteses adicionais precisam ser impostas) pala as b-álgebras b-simples alter-

nativas.

Uma álgebra é chamada de Jordan se satisfaz as identidades (aç2Z/)aç = n'(3/z) e

zg/ :; 3/z. Um dos resultados principais que provámos no Clapítulo 4 afirma que o

barideal de uma álgebra b-álgebra b-simples alternativa e comutativa de dimensão

finita é um corpo. Pode-se pensar também na estrutura algébrica de outras b-álgebras

que sejam b-simples, como as b-álgebras b-simples de Jordan e as b-álgebras b-simples

de potências associativas.

Sejam (-AI,wl) e (.42,w2) b-álgebras com idempotentes de peso 1, ei e e2, res-

pectivamente. Considere uma nova b-álgebra (.AI V .42,cot V w2), onde .Ai V .42

= .F q) ker(wl) (1) ker(w2), com multiplicação dada por

(., «, «)(«', «', «') (aa', uu' + '-e:u' + a'.'e:, «' + ae,«' + a'«,)

e wi Vw2 : .4i V .A2 -} /' definido por (wi Vw2)(À, u, u') = À. Em 1271 provou-se que esta

construção não depende da escolha dos idempotentes. A b-álgebra (.41 V .42, oi V w2)

é chamada de join de (.AI,cdl) e (.42,w2).

Se .4 uma álgebra sobre um corpo -F e -K uma extensão arbitrária de F, é fácil ver

que (,4K, coK) é uma b-álgebra sobre K, onde .4K = K®P.4 e wK(ae)a) = ao(a). Se a

dimensão de .Á é finita, então, .4 é chamada de separável se para qualquer extensão -K
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de F, a álgebra .AK- é uma soma direta de ideais simples. Para as álgebras alternativas,

isso é equivalente a dizer que a álgebra Á = /i a) . - - © /t é semisimples com o centro

Zi de cada componente simples -C ({ ? 1) sendo uma extensão separável de F. O

próximo teorema generaliza para as álgebras alternativas o conhecido teorema principal

de Wedderburn para as álgebras associativas.

Teorema 5.13. rTeorema phncipaJ de Wedderbur"rz para as áZgebras aZte77zatãuas)

Seja .A Hma áZgebra alternativa de dimensão ./inata sobre am c07po .F. Se .4/Nil(A)

é separáueZ, então .4 = .B q) Nil(.Á), onde .B é wma subáZgebra sem sãmpZes de .4,

.B a .A/Nn(..4).

Diz-se que uma b-álgebra de dimensão finita sobre um corpo -F é chamada de b-

sepaiável se para toda extensão .K de F, a b-álgebra (.AK, coK) é o join de um número

finito de b-álgebias b-simples normais.

Um propósito relacionado à estrutura algébrica de uma b-álgebia alternativa de

dimensão finita (-A, w) sobre um corpo F é provar um resultado equivalente ao Teorema

de Wedderburn citado anteriormente no contexto bárico, ou seja, que se .4/RÓ(.4) é

b-separável, então .4 = -B © ,RÓ(.4), onde -B é uma b-subálgebra b-semisimples de .A

B a. ..'l/B.(..4).

No último capítulo da tese, foi comentado que o par ordenado (-F-L, c) (onde -F é

um corpo, -L é um RA loop e c é a aplicação aumento de F-L) é uma b-álgebra. Esta

constatação motivou o estudo do seu b-radical e um problema que ficou em aberto é

determinam mais precisamente o caso em que a característica de .F é um primo q e .L

nao é um 2-1ooo
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