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Resumo

A Teoria de Bases de Grõbner foi introduzida no contexto do anel de polinõmios comutativo
por Bruno Buchberger em sua tese de doutorado em 1965. Essa teoria encontra suas primeiras
ap[icações na área de Geometria A]gébrica e possui um pape] centra] em A]gebra Computacional.
Grande parte de sua importância se deve ao fato de ela fornecer uma solução algorítmica para o
problema da pertinência em ideais do anel de polinâmios comutativo. Os dois principais algoritmos
presentes na teoria são o Algoritmo da Divisão e o Algoritmo de Buchberger.

Alguns anos mais tarde, essa teoria foi generalizada por h/lora para o caso não comutativa
(mais precisamente para as álgebras livres) e posteriormente para contextos mais gerais, tais quais
as álgebras de caminhos. Em particular, Mora apresentou uma generalização do Algoritmo de
Buchberger, que é conhecida na literatura como Procedimento de Moía.

Este trabalho tem o intuito de apresentar uma introdução à Teoria de Bases de Grõbner não
comutativas. Apresentamos de forma bastante breve uma motivação para o estudo dessa teoria e um
panorama dela para o caso comutativa. Em seguida, fornecemos as bases da teoria, suas principais
definições e resultados mais fundamentais em um contexto mais amplo que o das álgebras livres.

Um importante resultado devido a Farkas, Feustel e Green mostra que toda álgebra para a qual
se pode desenvolver uma teoria de Bases de Grõbner não comutativas é isomorfa a um quociente de
álgebra de caminhos. Incluímos esse resultado, acompanhado de uma demonstração detalhada.

Outro resultado central afirma que um subconjunto G de uma álgebra de caminhos é uma
Base de Grõbner se e somente se todas as relações de sobreposição e de divisão envolvendo seus
elementos se reduzem para zero sobre G (por meio do Algoritmo da Divisão). Em outras palavras,
esse resultado fornece um teste algorítmico para decidir quando um conjunto gerador (finito) de um
ideal é uma Base de Grõbner. Esse teorema foi demonstrado primeiramente por Buchberger para o
caso comutativo, em seguida por Mora para as álgebras livres e posteriormente por Green para as
álgebras de caminhos. Apresentamos aqui uma demonstração para esse resultado (em sua versão
para as álgebras de caminhos) alternativa à dada por Green. A prova aqui vista é uma generalização
do argumento de Mora para as álgebras de caminhos.

O trabalho traz também discussões detalhadas da versão não comutativa do Algoritmo da Divi-
são e do Procedimento de Mora. Em particular, apresentamos duas versões bastante presentes na
literatura para o último, todas acompanhadas de suas provas de correção.

Discutimos ainda algumas das principais questões de computabilidade relacionadas com a Teoria
de Bases de Grõbner não comutativas e outros resultados simples, mas não presentes na literatura.

Finalmente, apresentamos uma introdução ao conceito de Base de Grõbner Regular criado por
Nlansson e Nordbeck. Discutiremos a importância dessas bases e apresentamos para elas uma
definição alternativa àquela dada por seus criadores. Nossa definição faz uso do conceito bem
estudado de relação racional e, em certo sentido, parece ser mais natural que a definição original.



Abstract

Grõbner Bases were introduced by Bruno Buchberger in his Ph.D thesis in 1965. Their study was
first motivated by problems in the íield of Algebraic Geometry and they have played a major role in
Computacional Algebra ever since. Most of its importance stems from the face that Grõbner Bases
provide an algorithmic solution to the ideal membership problem in the commutative polynomial
ríng. This solution is given by two algorithms, namely the Division Algorithm and Buchberger's
Algorithm.

The theory of Grõbner Bases was first generalized to the context of the free algebra by Mora
and later to more general contexts, such as path algebras. Mora presented a generalization of
Buchberger's Algorithm to the non-commutative case, which is known as Mora's Procedure.

In this work, we study the theory of non-commutative Grõbner Bases. To begin with, we show
some motivation and an overview of the theory in the commutative case. We then present a detailed
introduction to the basic definitions and results of the non-commutative version of the theory.

An important result due to Farkas, Feustel and Green states that every algebra for which it is
possible to develop the theory of non-commutative Grõbner Bases is isomorphic to a quotient of a
path algebra. We include this result in our work and show a detailed proof for it.

Another important result shows that a generating subset G for an ideal in a path algebra is
a Grõbner Basis if and only if every overlap and division relation involving elements. in G reduce
to zero over G (by means of the Division Algorithm). This fundamental result was first stated by
Buchberger for the commutative case. It was then generalized to the free algebra case by Mora and
laser to path algebras by Green. We include in this work a proof for this result (for the path algebra
context) that differs from that given by Green. Our approach follows the argument of Mora and
provides a generalization of it to path algebras.

We also discuss thoroughly the Division Algorithm and Mora's Procedure. Two well-known
versions of the latter are presented, and we prove the correctness of all the algorithms discussed.
We algo discuss some topics related to computability of Grõbner Bases and other minor results not
seen in the literature.

Finally, we tive an introduction to the concept of Regular Grõbner Bases, presented by À/lansson
and Nordbeck. We discuss the basic properties and the importance of these bases and present an
alternative definition for them. Our definition of Regular Grõbner Bases makes use of the well-
studied concept of racional relation and seems to be more natural than the original one.
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INTnODUÇÃO

A Teoria de Bases de Grõbner surgiu no contexto do anel de polinõmios comutativa, tendo
como principal motivação problemas em Geometria Algébrica. As idéias envolvidas nessa teoria
foram exploradas por Hironaka IHir641 e, independentemente, um pouco mais tarde por Buchberger
IBuc651. Buchberger cunhou o termo "Base de Grõbner" e desenvolveu os principais pontos da

Desde então, o número de estudos feitos nessa área, incluindo generalizações, refinamentos e
desenvolvimento de aplicações tem se multiplicado. Essa teoria constitui hoje uma ferramenta
fundamental na área de Geometria Algébrica e em outras áreas da Algebra e um marco no desen-
volvimento da Âlgebra Computacional.

Grande parte de sua importância reside no fato de que essa teoria fornece uma solução algo-
rítmica para o problema da pertinência em ideais do anel de polinõmios comutativa em muitas
variáveis, Klzi, - . . , z.l. Na realidade, a partir de um conjunto (finito) de geradores para um ideal
/ desse anel, elas fornecem um meio algorítmico de encontrar representantes de classe canónicos
para a classes de equivalência do quociente Klzi, . . . , z.l/-r.

Assim, dado um polinõmio p em .KlJçi, - . , z.l, é possível associar a p um único polinõmio q em
p + .r, que é a forma normal de p (e encontra-lo algoritmicamente). A forma normal de p é zero se
e somente se p pertence a / e dois polinõmios possuem a mesma forma normal se e somente se suas
projeções no quociente .fílzi, . . . , z.l/-r são iguais. Com isso, a Teoria de Bases de Grõbner fornece
um sistema de representantes para as classes de .K'laço, - . . , z.l// especialmente bom para efetuar
computações no quociente.

Para encontrar formas normais, a Teoria de Bases de Grõbner se utiliza de dois principais
algoritmos. O primeiro, o Algoritmo de Buchberger, recebe como entrada um conjunto finito de
geradores para um ideal / de Xlzi, . . . , z.l e devolve um conjunto gerador G para esse mesmo ideal
com algumas propriedades adicionais. Esse conjunto G é chamado de uma Base de Grõbner para /.

Uma vez que se tenha em mãos uma Base de Grõbnei' para .r, um segundo algoritmo, chamado de
Algoritmo da Divisão, utiliza essa Base de Grõbner pala encontrar as formas normais de elementos
de Xlzi, . . . ,z.l com respeito a /. O nome Algoritmo da Divisão é apropriado, uma vez que esse
algoritmo é uma generalização razoavelmente imediata do bem conhecido algoritmo da divisão de
polinõmios utilizado para dividir um polinõmio poi outro.

A teoria introduzida por Buchberger sofreu uma importante generalização para o caso não
comutativo. .As bases de tal generalização foram inicialmente estudadas por Beigman IBer781 e por
Bokut IBok761, mas o primeiro a aboidá-la de um ponto de vista mais construtivo foi X'fora INlor861.
X,lona generalizou os algoritnios de Buchberger e da Divisão para as álgebras livres, introduzindo
um procedimento conhecido na litei'atura como Procedimento de Xloia.t

teoria

tO Procedimento de flora é a generalização do Algoritmo de Buchbeiger para o caso não comutativa. A genera-

\



171 Introdução

Desde então, generalizações e adaptações da teoria para outros contextos foram feitas. Den-
tre essas, destacamos o caso das álgebras de caminhos, estudado por Farkm, Feustel e Green
IFFG93, Gre971. Na realidade, as definições básicas da teoria podem ser estabelecidas para ál-
gebras arbitrárias. Entretanto, at.é onde é de conhecimento dos autores, o contexto mais geral para
o qual foi generalizado o Procedimento de Nloia são as álgebras de caminhos.

De fato, apresentamos um exemplo não visto na !iteratura (Seção 4.2.5) que mostra que esse
procedimento não pode ser generalizado para álgebras arbitrárias sem sofrer significativas modi6-

Com isso, a Teoria de Bases de Grõbner não comutativas têm se mostrado uma área bastante
ativa de pesquisa e com aplicações muito piomissoias. Algumas delas podem ser vistas no estudo
de séries de Hilbert e de Poincaré IUfn80, Ufn891, bem como no estudo de módulos e de resoluções
projetivasIGre971, entre outros.

Por outro lado, é importante notar que a generalização da teoria para o caso não comutativo
encontra mistos percalços. Ao se lidar com o anel de polinõmios comutativo, o Teorema da Base
de Hilbert fot'nece a garantia de que todo ideal possui uma Base de Grõbner finita (Teorema 2.4.6).
Contudo, esse teorema não é valido no caso não comutativa. Como conseqiiência, é possível encon-
trar ideais da álgebra livre que não possuem nenhuma Base de Grõbner finita.

A primeira vista, essa afirmação não deve vir como uma grande surpresa, uma vez que uma Base
de Grõbner para um ideal -r é um conjunto gerador para / e é sabido que existem ideais da álgebra
livre que não são finitamente gerados. Porém, existem exemplos de ideais finitamente gerados que
não admitem nenhuma Base de Grõbner finita (Seção 3.2).

E claro que conjuntos infinitos são sempre uma má notícia para aqueles interessados em lidar
com aspectos computacionais. Dessa forma, o Procedimento de N'lera pode falhar na busca por uma
Base de Grõbner. Na realidade, ele sempre produz uma Base de Grõbner como saída. Contudo,
uma vez que essas podem ser conjuntos infinitos, existem situações em que o Procedimento de X'fora
não termina sua computação.

N/lais forte que isso é um fato demonstrado por Â/fora là/lor94, Mor911 que elimina qualquer
esperança de encontrar um algoritmo (que sempre termine sua computação) que compute Bases
de Grõbner. O resultado de À/lora utiliza uma redução envolvendo o problema da palavra em
semigrupos e mostra que o problema de construir Bases de Grõbner no caso não comutativo não é
computável (Seção 4.4).

Este trabalho de mestrado dedica-se ao estudo da Teoria de Bases de Grõbner não comutativas.
Desse modo, o leitor encontra aqui todas as definições básicas da teoria e um exame detalhado de
seus resultados fundamentais. Apresentaremos as bases da teoria no contexto bastante amplo de
uma álgebra qualquer, associativa, não comutativa e com unidade. O Algoritmo da Divisão e o
Procedimento de À'lona serão discutidos no contexto das álgebras de caminhos.

Diz-se que uma álgebra n possui teoria de Bases de Grõbner se ela contém os elementos neces-
sários para o desenvolvimento da teoria (Seção 3.1). Casos bem estudados de álgebras que admitem
teoria de Bases de Giõbner são as já mencionadas álgebras livres e álgebras de caminhos. Entre-
tanto, tais elementos não são presentes em todas as álgebias (e, em alguns casos, mesmo que eles
sejam presentes, não se sabe colho encontiá-los).

Interessante ressaltam que se assumirmos como hipótese que o cluociente da álgebra R por um
ideal / possui dimensão finita, alguns resultados extras são possíveis (Seção 3.3). Eln particular, /

caçoes

lização do .A.lgoritmo da Divisão é bastante imediata, dc forma que é comum utilizair o mesmo nome para indicar as
duas versões do algoritmo.



Introdução vll

sempre possui uma Base de Grõbner finita e, mais que isso, sempre possui uma Base de Grõbner
universal finita. Ainda, mostramos o resultado não presente na literatura de que, dados um corpo
K e uma dimensão n, existem apenas um número anito de álgebras não isomorfas sobre X e de
dimensão n que admitem teoria de Bases de Grõbner.

Um resultado importante devido a Farkas, Feustel e Green IFFG93, Gre971 é o fato de que
toda álgebra que admite uma teoria de Bases de Grõbner é isomorfa a um quociente de álgebra
de caminhos por um ideal com certas propriedades especiais (Teorema 3.4.11). Apresentamos a
demonstração para esse resultado e comentámos sobre algumas conseqüências que ele traz (Seção

Ainda, exploraremos as propriedades do Algoritmo da Divisão e do Procedimento de Mora,
fornecendo demonstrações para suas correções e apresentando suas principais propriedades (Capítulo

Mora IMor941 generalizou (para as álgebras livres) um importante resultado de Buchberger
que fornece um critério para decidir se um conjunto gerador de um ideal é uma Base de Grõbner
(Teorema 4.2.31). Esse resultado é uma peça chave do Procedimento de Mora e foi generalizado
por Green para as álgebras de caminhos IGre971. Apresentamos uma demonstração alternativa à
dada por Green, que segue mais de perto o argumento de Mora, generalizando-o para as álgebras
de caminhos. Acreditamos que a demonstração dada aqui seja mais explícita que a de Green.

Exploraremos também a estreita ligação entre o Lema do Diamante de Bergman IBer781 e a
Teoria de Bases de Grõbner não comutativas, mostrando como esse impor'tente resultado pode ser
utilizado para demonstrar o Teorema 4.2.31, mencionado anteriormente (Seção 4.2.6).

Diante das dificuldades que surgem na generalização da Teoria de Bases de Grõbner para o caso
não comutativo mais geral, é comum encontrar adaptações para classes de álgebras em que essas
dificuldades se tornam mais tratáveis IMor94, Kit\V90j .

Uma dessas tentativas consiste em encontrar classes de álgebras em que as Bases de Gróbner
(infinitas ou não) possam ser representadas por alguma estrutura ânita, de modo que essa estrutura
possa então ser utilizada em conjunto com o Algoritmo da Divisão para encontrar formas normais.

Nesse sentido, Nlansson e Nordbeck introduziram o conceito de Base de Grõbner regular IMN021 .
Em linhas gerais, uma Base de Grõbner regular é uma Base de Grõbner que pode ser representada
por um autómato finito. Dessa forma, é possível utiliza-la em conjunto com o Algoritmo da Divisão,
mesmo que se trate de um conjunto infinito.

Abordaremos neste trabalho os principais conceitos relacionados a essas bases e apresentaremos
alguns problemas (até onde sabemos) não resolvidos relacionados a elas (Capítulo 5). Vale mencionar
que a definição apresentada aqui difere da original dada por blansson e Nordbeck. Nossa deânição
faz uso do bem estudado conceito de relação racional (Seção 5.3) e acreditamos que ela possua
algumas vantagens sobre a definição original. .Ademais, uma certa "equivalência" entre essas duas
formas de ver as Bases de Giõbner regulares é demonstrada (Proposição 5.4.1).

.Assim, o restante do texto encontra-se estruturado da seguinte maneira:

3.4.4)

4)

Capítulo l Preliminares .Apresentamos conceitos preliminares que serão utilizados livre
mente ao longo de todo o texto e fixamos a notação.

Capítulo 2 Motivação e Bases de Grõbner Comutativas Este capítulo contém uma in-
trodução à Teoria de Bases de Grõbner comutativas e alguma motivação. Em particular,
apresentamos alguns elementos da teor'ia, considerando o problema da pertinência em contex-
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tos bastante familiares. Nesta parte, temos o propósito de desenvolver uma intuição acerca
de alguns dos principais conceitos da teoria, antes de apresentar sua formalização.

Ressaltamos que este capítulo pode ser especialmente interessante para o leitor não familia-
rizado com a Teoria de Bases de Grõbner, uma vez que ele procura apresentar de maneira
rápida todos os elementos de sua versão comutativa. Com isso, uma vez que os detalhes são
deixados de lado, o capítulo fornece uma boa descrição da linha de desenvolvimento seguida
nos demais capítulos.

Capítulo 3 Introdução a Bases de Grõbner não Comutativas Apresenta as principais
definições e resultados da Teoria de Bases de Grõbner não comutativas.

Capítulo 4 Algoritmos e Outros Aspectos Computacionais Neste capítulo são discuti-
dos o Algoritmo da Divisão e o Procedimento de À'lora. Apresentamos duas versões para
esse último muito presentes na literatura. A Seção 4.4 discute ainda algumas questões de
computabilidade relacionadas com a teoria.

CJapítulo 5 Bases de Grõbner Regulares Este capítulo fornece uma introdução ao conceito
de Base de Grõbner regular. Nele também é abordado o conceito de relação racional (utilizado
para definir a noção de Base de Grõbner regular) e algumas de suas propriedades básicas.

E importante ressaltar que, mesmo correndo o risco de sermos prolixos, preferimos abordar os
principais assuntos da teoria com detalhes. Este texto foi escrito com a preocupação de fornecer
argumentos completos (na maior parte), tendo em vista um leitor interessado em aprender a teoria
e sem grande maturidade nas disciplinas de Ãlgebra e Computação (tomamos como deferência um
leitor no final de sua graduação ou início de mestrado).

Dessa maneira, um leitor mais maduro pode encontrar no texto certa repetição, proveniente da
tentativa de sermos didáticos. Em particular, recomenda-se a um tal leitor que deixe de lado partes
mais iniciais do texto ou que recorra a elas sob demanda (em particular, com relação aos Capítulos

Ainda, não recomendamos a nenhum leitor que siga o Capítulo l linearmente, mas sim que
inicialmente percorra os conceitos apresentados brevemente e volte a consulta-lo conforme necessário.

Encerramos esta introdução citando brevemente os tópicos que acreditamos serem algumas pe-
quenas contribuições deste trabalho.

l e 2)

e .Apresentamos alguns pequenos resultados e demonstrações altei'nativas que (até onde é de
nosso conhecimento) não são presentes na literatura. São eles a Proposição 3.3.8 e os resultados
apresentados nas Seções 3.4.4 e 4.2.7.

e .X demonstração apl'esentada para o Teorema 4.2.31 é uma generalização não presente na
literatura da demonstração de flora para este mesmo resultado restrito às álgebras livres
IXloi'941

e Não conhecemos nenhum exemplo na literatura que mostre que o Teor'ema 4.2.31 não pode
ser generalizado pala álgebras quaisquer sem modificações (Seção 4.2.5).2

Este exemplo foi obtido cm colaboração com E. L. Green
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B A demonstração apresentada para a Proposição 5.2.1 difere daquela fornecida por Ufnarovski
IUfn891 e aparenta ser mais simples que a original.

e Apresentamos uma nova definição para o conceito de Base de Grõbner regular, não presente
na literatura (Seção 5.4). Acreditamos que a definição apresentada aqui é mais natural que a
original lb/iN021.





CAPÍTULO I

PRELIMINARES

Este capítulo traz uma série de conceitos, definições e notações que serão utilizados livremente
em todo o restante do texto. Grande parte dos tópicos aqui apresentados deve ser bastante familiar a
muitos leitores. Contudo, mesmo correndo o risco de sermos repetitivos, revisitaremos tais conceitos
a fim de atender àqueles não familiarizados com eles e de tornar a notação e terminologia do trabalho
mais uniforme.

Por outro lado, vale alertar que não temos nenhuma pretensão de fornecer um tratamento
completo dos assuntos aqui abordados. Nossas exposições limitam-se ao necessário para fornecer
bons subsídios para a compreensão do restante do texto.

A Seção 1.1 apresenta terminologias e resultados envolvendo conjuntos, ordens e relações que
serão utilizados extensivamente ao longo de todo o texto. O leitor não fluente nesses tópicos é
fortemente incentivado a examinar cuidadosamente essa seção. Em seguida, a Seção 1.2 introduz
as principais estruturas algébricas que serão abordadas no restante do trabalho.

A Seção 1.3 apresenta definições básicas envolvendo grifos. A notação vista nessa seção será
importante para a apresentação das álgebras de caminhos. Essas são provavelmente a estrutura
algébrica mais presente em todo o texto e são discutidas na Seção 1.4.

A Seção 1.5 apresenta fatos bastante conhecidos sobre a Teoria de Linguagens F'termais e Autóma-
tos. Prevenimos o leitor que os conceitos apresentados nessa seção serão necessá.rios exclusivamente
no Capítulo 5. Dessa forma, sua leitura pode ser deixada de lado por quem não se interesse por
esse capítulo sem qualquer prejuízo para o restante do texto.

Finalmente, a Seção 1.6 traz algumas questões relacionadas a computabilidade e à notação que
utilizamos para descrever algoritmos.

1.1 Conjuntos, Ordens e Relações
.Apresentamos aqui alguns conceitos sobre conjuntos, ordens e relações que serão muito utilizados

em todo o texto. \labores detalhes sobre os assuntos aqui apresentados podem ser vistos em IHa1741

e no Capítulo 4 de IBVÇ'931.
Denotaremos por Z o conjunto de todos os inteiros, por N o conjunto dos inteiros não negativos,

isto é, N = {0, 1,2, . . .} e por N* o conjunto dos inteiros positivos ou naturais não nulos: N* =
{1, 2, . . .}. Como é usual, {Q denotará o conjunto dos números racionais.

Dado um conjunto X, deiiotaiemos poi P'(X) o conjunto das partes de X, isto é, o conjunto
formado por todos os subconjuntos de X. Denotaremos ainda por Fin(X) o conjunto das partes
finitas de X, ou seja Fin(X) é o conjunto fonnado por todos os subconjuntos finitos de X.

l
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Denotarmos por card(X) a cardínalidade de X. No caso de X ser um conjunto infinito,
diremos que card(X) = oo.

Uma partição de X é um subconjunto P = {Xi, X2, . . .} de P'(X), de modo que Xi n xj = 0,
se á # .j e Ux:cP Xi = X.

Uma operação binária . em .A é simplesmente uma função de .A x .A em Á. Como é usual,
denotaremos a imagem de (#, 3/) pela operação . por z 3/, ou por zg, quando não houver possibilidade
de confusão.

Dados conjuntos Á e .B, uma relação de .A para 1? é simplesmente um subconjunto R do produto
cartesiano .A x .B. No caso em que .A = .B, diremos que R é uma relação em .A (ou em .B). As
notações (z, y) C R e =.Ry são absolutamente equivalentes

Algumas vezes será conveniente ver uma relação -R de A em -B como uma função de Á em P'(-B).
Nesse caso, denotaremos por B(#) := {y C .B l (z,g) C R}. É claro que a cada subconjunto de
,4 x .B está associada uma única função de .4 em P'(-B). Desse modo: não faremos distinção entre
essas duas formas de tratar relações, e utilizaremos sempre a maneira mais conveniente.

O domínio da relação R é o conjunto dado por Dom(R) := {a € .A l l?(a) # 0} e sua imagem
o conjunto Im(.R) := {b C B l eüste a C .A tal que b € -R(a)}.

Uma relação R de Á em -B pode ser estendida para uma aplicação de ?(.A) em ?(B), da seguinte
forma (C é um s\:bconjunto de .A): R(O) := U..ccR(a).

E claro que uma função de .A em -B pode ser vista como uma relação R de .A em B satisfazendo
card({(c, b) € R l c = a e b C -B}) = 1, pala cada a em .A.

Dadas duas relações: S de -A em -B e T de -B em C, a composição de S e T é a relação T o S
(ou simplesmente 7'S, quando o contexto tornar claro que nos referimos a composição de relações)
de -A em a definida por

ToS:= {(a,c) € Á x C l existe be .B tal que(a,b) C Se(b,c) € T}
E um fato bem conhecido que a composição de relações é associativa.
Dados um conjunto .A e uma relação R em .A, diremos que R é reflexiva se iRz, para todo z

em .A. A relação R é dita simétrica se zRZ/ implica yRz, para todos z e 3/ em .A. Ainda, R é dita
transitava se ]çR3/ e ynw implicam z-Rw, para todos z, y e w em .A. Uma relação que sela reflexiva,
simétrica e transitava é dita uma relação de equivalência.

Dada uma relação qualquer R em .A, é possível encontrar a menor relação de equivalência que
contém R. Para tanto, introduzimos os seguintes conceitos.

Dado um conjunto .A, a diagonal de .4 (também chamada de relação identidade) é a relação
definida por -D,a :- {(a: a) l a C .4}. Dada unia relação R em .4, note que .D..l o 1? = R o .D..i = ./?.
Então, definimos as potências de R recursivamente, da seguinte forma:

Ro:= D,.l

R' := Rn-l o R, pala todo n 2 1

Assim, podeiiios definia

e .â inversa de B, dada por R l {(., z,) l (ó, «) € R}

e O fecho simétrico de n, dado poi' RU R l

e O fecho reflexivo de R, dado por RU Z),.l
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e O fecho transitivo de .R, dado por R(+) := Ui;::aRi

e O fecho reflexivo-transitivo de R, dado por R(") :- Ui.O-Ri

Com isso, dada uma relação R sobre .A, EX := (R U R i)(«') é a menor relação de equivalência
de .4 que contêm R. À/leis precisamente, Ea é a intersecção de todas as relações de equivalência que
contêm R. Diremos então que En é a relação de equivalência gerada por R.

Tomemos uma relação de equivalência R em .A. Então, para cada elemento a de Á, podemos
definir sua classe de equivalência: laia := {z c .4 l zBa}. Dada uma classe de equivalência l(zlR,
um elemento qualquer desse conjunto é um representante da classe laia. O conjunto de todas
as classes de equivalência de elementos de .4 forma uma partição de A, denominada quociente de
A por R e denotado por .A/R. Assim, vemos que uma relação de equivalência R em Á induz uma
partição em .A. Inversamente, é bem conhecido o fato de que qualquer partição de .A induz uma
relação de equivalência em .A.

Se temos uma operação binária . fixada em .4, a relação R é compatível com o produto de .4
quando zRy implica (z.w)R(3/ w) e (w -z)R(w .3/), para todo w em .A. Uma relação de equivalência
em A compatível com o produto de Á é dita uma congruência em .A.

Dada uma relação de equivalência R em .A, podemos definir seu fecho multiplicativo como

{(ca, cb) l (a, b) € R e c C .A} U {(ac, bc) l (a, b) C R e c € .A}

Assim, dada uma relação R sobre .4, se tomarmos o fecho multiplicativo da relação de equiva-
lência gerada por R, obteremos a menor congruência de Á que contém R. Essa congruência é a
intersecção de todas as congruências de .A que contêm R e será chamada de congruência gerada
Dor /'í

Uma relação R em ,4 é antissimétrica se zRZ/ e Z/Raç implicam z ;:; y. Uma relação antissi-
métrica, reflexiva e transitava em .A é também dita uma ordem parcial em .4 (ou simplesmente
ordem em .4).

Se temos uma ordem parcial $ fixada no conjunto .A, dizemos que dois elementos z e Z/ de .A
são comparáveis se z $ y ou y $ ]ç. Como é de se esperar, diremos que z e y são incomparáveis
se eles não forem comparáveis. Uma cadeia é um subconjunto O de .A de modo que os elementos
de C são dois a dois comparáveis. Por outro lado, uma anticadeia é um subconjunto X de .A, de
modo que os elementos de X são dois a dois incomparáveis.

Dado um subconjunto C' de .A, um elemento r de C' é minimal (resp. maxímal) se não existe
Z/ # z em C com y $ z (resp. z $ 3/). Não é difícil ver que toda cadeia possui no máximo um
elemento minimal (resp. maximal). Ademais, toda cadeia finita possui exatamente um elemento
maximal e exatamente um elemento minimal.

Se C' é um subconjunto com um único elemento minimal (resp. maximal) z, então diremos
que z é o menor (resp. maior) elemento de C' ou que z é o mínimo (resp. máximo) de (-; e
clenotaremos esse fato por r = n in((;) (resp. z - max(C')).

Uma ordem parcial em ..'! é uma ordem total se todo par de elementos de .4 for comparável.
Clamo que nesse caso, todo subconjunto de .A é uma cadeia.

t;ma cadeia descendente infinita (em ..4) é uma seqüência infinita de elementos de Á da forma
(ai)jeN, satisfazendo ai+i < ai(utilizamos o símbolo < pala denotar que ai+i $ ai e a.i+i # aí).
.Analogamente, uma cadeia ascendente infinita (em .A) é uma seqüência infinita de elementos de
.4 da forma (ai)icw, satisfazendo ai+l > aí
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O seguinte conceito será utilizado exaustivamente em todo o trabalho

Definição 1.1.1 rBoa Ordem,) C/.ma ordem parcial É em 'um conlunfo .A é urna boa ordem se
lodo suóc07zjunto rzão vazio de .A possuí um zrzenor elemento Ísegundo $.).

;Visse caso, diremos gue 4 é bem ordenado apor $.).

Exemplos de conjuntos bem ordenados são facilmente vistos na literatura. Desse modo, nos
limitaremos a exemplificar esse conceito mencionando que o conjunto { C Z l i2 n} (com a ordem
canónica em Z) é bem ordenado, para todo n em Z.

Suponha que temos uma boa ordem :$ fixada em A. Então, para cada par #, Z/ de elementos de
Á podemos considerar o subconjunto {z, Z/l}. Assim, segue que toda boa ordem é uma ordem total.
A seguinte proposição terá grande impacto em tudo que será desenvolvido neste trabalho. Ela pode
ser facilmente verificada a partir da definição de boa ordem.

Proposição 1.1.1 Se Ilha ordem parcial $ eml um coriyunto .A é uma óoa ordem, enfia não ezisfem
cadeias descendentes in$nitas em A. Em outras palavras, se $ é uma boa ordem então toda seqiiência
in$nita de elemevttos de A dü forma:

al > a2 > a3 >

[ermána

Demonstração. Mostraremos a afirmação acima em sua forma contrapositiva: se existe
uma cadeia descendente infinita em .4, então $ não é uma boa ordem.

Se (ai)icw é uma cadeia descendente infinita em Á, então o conjunto a := {a{ l i € N}
não possui um menor elemento. De fato, se m C O é o menor elemento de C, então
m - aj, para algum .j. falas então, como a cadeia é infinita, aj+i é estritamente menor
que nt, nos levando a uma contradição. H

A propriedade expressa na proposição acima é comumente chamada de condição de cadeia
descendente. De acordo com a proposição, ela é presente em conjuntos bem ordenados. Contudo,
outras ordens (que não sejam boas ordens) podem apresentar essa propriedade.i

Aqui cabem alguns comentários sobre uma técnica de demonstração que usaremos recorren-
temente neste trabalho. Esse tipo de argumentação é chamado por alguns autores de indução
noetheriana.

Suponha que temos um conjunto iA/ bem ordenado por uma ordem $ e uma propriedade P,
que cada elemento de ià/ pode ou não satisfazer. Então podemos provar a afirmação "cada elemento
de iA/ satisfaz P" da seguinte maneira. Assunümos por absurdo que a afirmação é falsa. Portanto,
existem elementos de JA/ cine não satisfazem P. Seja então

C' := {n} C iA/ l nl. não satisfaz P}

rdenado, podemos tomar o menor
elemento de C, segundo $; seja a esse f'lemento. A contradição desejada pode então ser obtida

i.As ordens (lue satisfazem a condição dc cadeia descendente são freqüentemrnte chamadas de ordens bein-
fundamentadas (well-/o?irtded, no original). Tais ordens não precisam ser totais e, portanto, são uma generalização
das boas ordens.
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se encontrarmos um elemento de C menor que a. Ou ainda, pode-se chegar a essa contradição
mostrando que a satisfaz P. Para tanto, podemos utilizar o fato de que todo elemento menor que
a satisfaz P, pela minimalidade de a.

A técnica descrita acima será utilizada em muitos lugares. O leitor encontra alguns dos primeiros
exemplos de sua utilização nas demonstrações dos Teoremas 2.4.2 e 3.1.6, do Lema 3.1.12 e da
Proposição 3.2.1.

1.2 Estruturas Algébricas
Apresentamos aqui as principais estruturas algébricas que serão consideradas ao longo do texto.

Procuramos exibir as principais definições e resultados relacionados a elas, mas estamos longe de
poder dar toda a atenção que elas merecem. Assim, nos contentamos em apresentar apenas um
panorama resumido e deixar que referências mais profundas IJac85, Her64, Fra99, HK61, Lan711
preencham as lacunas deixadas por nós.

Semigrupo$ Monóides e Grupos Uma operação binária em um conjunto X é associativa se,
para todos #, 3/ e w em X, vale: (zy)«« = z(Z/w).

Um semígrupo é um par (S, .s), onde S é um conjunto não vazio e .s uma operação binária
associativa em S. Como usual, faremos um abuso de notação e denotaremos o semigrupo por S e
sua operação por ., quando não houver dúvida sobre qual a operação em questão.z

O semigrupo S é comutativo (ou abeliano) se, para todos z e y em S, vale: zy = Z/z. E
comum denotar a operação de semigrupos comutativos aditivamente pelo símbolo +s, em contraste
com a notação multiplicativa usada até o momento. Dessa forma, a igualdade anterior ficaria
z +s Z/ = Z/ +s z.

Dados dois subconjuntos X e y do semigrupo S, podemos estender a operação .s definida entre
elementos de S para conjuntos de S. Assim, definimos o produto de dois conjuntos como sendo
Xy := {r s y l z C X e 3/ € y}. Ao utilizar a notação aditivo, nos referiremos à soma de dois
conjuntos: X +s }'" := {# +s Z/ l z € X e g C }'}.

Dados dois semigrupos S e B, um homomorfismo de semigrupos é uma função p : S ------ R
que respeita a operação do semigrupo, isto é, para todos z e y em S, vale: p(z .SZ/) = p(z) -x p(y).

Um homomorfismo injetor será chamado de monomorfismo, um homomorfismo sobrejetor de
epimorfismo e um homomorfismo bijetor de isomorfismo. Dizemos que dois semigrupos Si e
S2 são isomorfos se existe um isomorfismo entre eles e denotaremos esse fato por Si = S2. Um
homomorfismo p : S --» S é chamado de endomorfismo. Um endomorfismo que sda também
um isomorfismo é chamado de automorfismo. Essa terminologia pode ser estendida facilmente
para homomorfismos entre as estruturas algébricas abordadas adiante, de forma que a utilizaremos
livremente também para esses homomorfismos.

'Vale observar que, se tomarmos uma congiuência = em um seniigrupo S, o quociente S/ = é
lim semigrupo. De fato, não é difícil verificar (lue lal= .s lól= Ç la .s ól=, para todos a e b em S.
Isso mostra que a multiplicação no quociente é independente de representante e, portanto, está bem
definida.

Uin conjunto gerador de um selnigrupo S é um subconjunto G de S de Díodo que todo
elemento de S se escreve como produto de elementos de G. Diremos então que S é gerado por G.

:Essa abrem'cação sela adorada também para as demais estruturas algébricas que dcfiniremos
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Ainda, se S admitir algum conjunto gerador finito, diremos que S é finitamente gerado (como
semigrupo); caso contrário, diremos que é infinitamente gerado (como semigrupo).

Dado um semigrupo S, uma unidade de S (também chamado de elemento neutro) é um
elemento is de S, com a seguinte propriedade: is ' z :: z . Is = z, para todo z em S. E bem
conhecido o fato de que, se S possui uma unidade, então ela é única, de modo que podemos falar
simplesmente na unidade de S (caso ela exista). Ao utilizarmos a notação aditivo, denotaremos o
elemento neutro por 0.

Se temos um semigrupo multiplicativo S, podemos definir a noção de divisão em S. Diremos
então que u divide u (u,u pertencem a S) se:

e existem a, b em S tais que u aub ou

e existe a em S tal que u = au ou u ;: ua

Denotaremos o fato de que u divide u por u l u. Se u # u e u # 1, diremos que u é um divisor
próprio de u. Por outro lado, se u = u ou u for o elemento neutro, diremos que u é um divisor
impróprio de u.

Ainda, se u = uw, diremos que u é um múltiplo à esquerda (resp. à direita) de w (resp. de
u) e que u (resp. w) é um divisor à esquerda (resp. à direita) de u, ou que u (resp. w) é um
prefixo (resp. sufixo) de u.

Um ideal de semigrupo é um subconjunto -r de um semigrupo S com a seguinte propriedade:
se z pertence a -r, então az e za também pertencem a .r, para todo a em S. Um conjunto gerador
do idem! / é um subconjunto G de 1, de modo que todo elemento de / é divisível por (ou igual a)
algum elemento de G. Caso / admita algum conjunto gerador finito, diremos que .r é finitamente
gerado. Se .r não for finitamente gerado, diremos que é infinitamente gerado.

Um monóide é uma tripla (M, .À/, IÀ,r), de modo que (.A/, .ÀÍ) é um semigrupo e l,tJ é o elemento
neutro de Ã4. Assim, um monóide nada mais é que um semigrupo munido de um elemento neutro.
Um monóide é dito abeliano se for um semigrupo abeliano.

Dados dois monóides À/ e -N, um homomorfismo de monóides é um homomorfismo da forma
p : iV/ ---, N' de semigrupos que satisfaz: p(IÀ/) = IX.

Denotaremos por Ker(p) o kernel (ou núcleo) da função p, isto é, Ker(g) := {m C À/ l p(nt) =

Dado um monóide .A/, um elemento m de il/ é inversível se existe m' em iA/: de modo que
mm/ = m'nz :: 1. Um grupo é um monóide em blue todo elemento é inversív-el. Um grupo é
abeliano se for um lllonóide abeliano.

Se tomarmos uma congruência = em um monóide zl/, o quociente de iA/ por = é um monóide
(com unidade jl.t/l:).

Anéis Um anel é uma quíntupla (..4, + 0, 1), satisfazendo

. (.A, +, 0) é um grupo abeliano (que denotarenlos com a notação aditi'ç'a)

. (.4, -, 1) é u:« :no:ióide

e Para todos a, b e c em .A. valem
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« (b+ c) . b) + (« c)

(b + c) . « - a) + (c . .)

E usual encontrarmos definições mais gerais de anéis que não exigem a presença de unidade
multiplicativa ou mesmo da associatividade da multiplicação. Contudo, ao longo de todo o traba-
lho, assumiremos que todos os anéis são associativos e possuem unidade. l)essa forma,
preferimos a versão acima.

Um anel como de6nido acima é abeliano se (.4, ., 1) for um monóide comutativa.
Dados dois anéis Á e .B, um homomorfismo de anéis é uma aplicação p : .A ----» B que

satisfaz:

. g(a +..{ b) = p(a) +B p(b)

. p(a -.a Z,) = p(a) .a p(Z,)

. 9(l.a) = IB

Em outras palavras, p é um homomorfismo de monóides com respeito à estrutura aditivo e
multiplicativa do anel .A. Note que a terceira propriedade listada na definição não é conseqüência
das duas primeiras.

Vale ressaltar que muitas vezes na literatura, a definição de homomorfismo de anéis não exige
que a imagem da unidade do domínio seja a unidade do contra-domínio. Homomorfismos que
possuem essa última propriedade são chamados então de homomorfismos de anéis com unidade.
Contudo, uma vez que trabalharemos somente com anéis com unidade preferiremos a definição ora
apresentada.

Denotaremos por Ker(p) o kernel (ou núcleo) da função g, isto é, Ker(g) := {a C .4 l p(a) =

Dado um anel .A, um ideal (de anel) de .4 é um subconjunto / de A com a seguintes proprie-
0B}

dades

e Se a e b pertencem a .r, então a + b pertence a /

e Sea pertence a/e cpertence a .4, então a ce c.apertencem a/

O leitor familiarizado com as noções de ideais à esquerda e à direita deve notar que nossos ideais
serão sempre bilaterais (como explícito na definição acima).

E um fato bem conhecido que, se p é um homomorfismo de anéis de .4 em B, então Ker(p) é
um ideal de anel de .4

Dado um conjunto G := {gi: g2, . . .} (não necessariamente finito) do anel Á, podemos considerar
a intersecção de todos os ideais de Á que contêm G. Essa intersecção é um ideal / de ,4 e seus
elementos são da forma:

)i, }, - :.jg.«l j

com a.i.j e a;.j em .A, para todos í,.j. Chamados / cle o ideal gerado por G e denotamos
esse fato por / = <G>. Ressaltanlos que a notação <G> denotará sempre o ideal de anel (ou de

k

ll .jZ
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álgebra, como será visto adiante) gerado pelo conjunto G. Conforme necessário, outras notações
serão introduzidas para denotar ideais de semigrupo.

Um dos pontos fundamentais de ideais é que eles definem congruências no anel. De fato, dado
um ideal / do anel .A, podemos definir que a «. b se e somente se a -- b pertence a /. Com isso,
pode-se verificar de maneira bem natural que « é uma congruência em .A. Ainda, cada classe de
..4/ «. é da forma

lal- + { l i c /}

de modo que denotaremos a classe do elemento a de .4 por a + -r. Ainda, podemos introduzir uma
estrutura de anel no quociente .A/ «. por meio das operações:

(« + .r) + (b + -r) : z,) + -r

(. + -r) . (z, + /) := (« . z,) + .r

Não é difícil verificar que as operações dadas acima estão bem definidas. Com isso, temos
uma estrutura de anel no quociente de .A por «'. Chamaremos esse anel de anel quociente e o
denotaremos por .A/-r.

Dados Á e um ideal -r de .4, a projeção canónica de À em .A// é a aplicação a dada por:

'# A. : Alt
a b-} a + .r

Novamente, é bastante rotineira a demonstração de que a aplicação a- está bem definida e que
se trata de um epimorfismo de anéis. Note que a-(a) = 0 se e somente se a pertence a / e que
r(a) = n(b) se e somente se a -- b pertence a .r.

Um anel que terá destaque neste texto (em especial no Capítulo 2) é o anel de polinõmios
comutativo em várias variáveis: Klzi, . . . , z.l. É interessante notar que, além da estrutura de anel,
X'lz:, . . - , znl possui uma estrutura de espaço vetorial sobre X' (com os monõmios formando uma

O seguinte resultado é bastante famoso e sua demonstração pode ser vista em muitos textos
clássicos de álgebra.

base)e

Proposição 1.2.1 rPrímeiro Teorema do -Homomor$smo.) Soam ,4 e -B anéis e sqa

P: .A ---,-B

llm epimor$smo. Então Al\(elkgü é isorn.orjo Q B

Dado um conjunto X (lualcluer, é bem conhecido o fato de que a relação de inclusão de subcon-
juntos fortna uma ordem parcial em P(X). Assim, dize'mos que um anel ,4 é noetheriano se não
existem cadeias ascendentes infinitas de ideais de .4 (com a relação de inclusão de subconjuntos).
Eni outras palavras, ,4 é noetheriano se toda seqüência da forma

lo Ç /i Ç /2

(com /i um ideal de .A, pala todo i 2 0) termina
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Lembramos o leitor que um domínio de integridade é um anel com a seguinte propriedade:
se ab = 0, então a = 0 ou b = 0.

Um corpo é um anel(Ã, +, -, 0, 1), de modo que(Ã',., 1) é um grupo abeliano. É bem conhecido
o fato de que todo corpo é um domínio de integridade.

Espaços Vetoriais Assumiremos familiaridade do leitor com os conceitos básicos de álgebra li-
near. Notamos somente que faremos uso de espaços vetoriais infinitamente gerados. Exposições
detalhadas sobre eles podem ser vistas em muitos textos clássicos IHK61, Lan711 e no Capítulo 3
de IBW93j

Se.la y um espaço vetorial e X uma base de y'. Dado um elemento / em 1/, é claro que / se
escreve de maneira única como combinação linear de elementos de X:

(assumimos que zh # zj se h # .j).
Definimos então o suporte de / (com relação à base X) como sendo o conjunto formado pelos

elementos de X que aparecem com coeficiente não nulo na expressão de / como combinação linear
de elementos de X. Mais precisamente, temos:

suPP(/) {z 1 1 $ i $ ne a{ #0}
Convencionámos que o suporte do vedor nulo é o conjunto vazio.
Ainda, dado um subconjunto I' de y, denotaremos por span(W) o espaço vetorial gerado por

Algebras As álgebras serão talvez a estrutura algébrica abstrata mais presente neste trabalho.
Suas principais propriedades podem ser vistas em profundidade em muitos textos clássicos IJac85,
Pie82, CLS831, de forma que apresentaremos aqui apenas e definição e o mínimo de conceitos
necessário ao restante da dissertação.

Dado um corpo -K, um anel ,4 é dito uma K-álgebra (ou simplesmente uma álgebra, quando
não houver dúvidas quanto ao corpo em questão) se for um anel e um K-espaço vetorial, satisfazendo:

a(.b)

para todos a e b em .A e a em .K
Consideraremos sempre o corpo .K como tlm subanel da X-álgebra A mediante o homomorfismo

cle anéis que associa cada elemento a em Ã ao elemento al de .A. Com isso, cada elemento de K
comuta com todos os elementos de .A:

a« = Q(«1) (a.)l «(al)
Diremos que uma K'-álgebia À tem dimensão finita se Á for um espaço vetoiial de dimensão

finita sobre K'
Exemplos bastante famosos de álgebras são dados pelos anéis de polinõmios. Em particular,

podemos considerar o anel de polinõmios comutativo em n varia\-eis, X'lzi, . . . ,=,.1. É claro que
essa álgebra possui dimensão infinita.
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Outro exemplo de álgebra que será bastante interessante para nós é o anel de polinõmios não
comutativa em várias variáveis: K<zi, z2, - . . ,z,l>. Referiremo-nos a ele como álgebra livre e

exploraremos melhor algumas de suas propriedades adiante. Note que tal qual o anel de polinõmios
comutativa, a álgebra livre também possui dimensão in6nita. Um terceiro exemplo são as álgebras
de caminhos, que serão vistas na Seção 1.4.

O produto direto de duas K-álgebras .Ai e .A2 é a álgebia composta pelo conjunto .4i x ..42 e com
as operações feitas componente a componente. Diremos então que uma álgebra .A é decomponível
se ela for isomorfa ao produto direto de duas álgebras. Como é de se espetar, diremos que Á é
indecomponível se .4 não for decomponível.

Um conjunto gerador de .A como álgebra é um subconjunto G de .4, de modo que todo elemento
de .A se escreve como combinação linear de produtos de elementos de G. h'lais precisamente, todo
elemento a de Á é da forma:

/..m

com Ài em .f(, para todo l $ i$ k, /t. em G, para todo h.
Diremos que .4 é finitamente gerada (como álgebra) se possuir um conjunto gerador finito

(como álgebra). Caso contrário, diremos que .4 é infinitamente gerada (como álgebra). Note
que tanto .K lzi, . . . , znl, quanto /r<zi, z2, . . . , Zn> são álgebras finitamente geradas. Em ambos os

casos, as variáveis (vistas como monõmios da álgebra) constituem um conjunto gerador finito.
Dadas duas álgebras .Ai e .A2 sobre .K,.uma aplicação p : .Ai ----+ ..42 é um homomorfismo

de álgebras se for uma aplicação linear e um homomorfismo de anéis. Não é difícil ver que se
dois homomorfismos de álgebras g : .4i ----, .42 e a : .Ai ---, Á2 coincidem em um conjunto
gerador G de .Ai (como álgebra), então eles são iguais.

Um ideal (de álgebra) de .A é um subconjunto / de .A que é um ideal de anel e um subespaço
vetorial de .A. Note que se / satisfizer as exigências da definição de ideal de anel (ser fechado
por soma e por multiplicação de um elemento qualquer de .4), então ele será automaticamente um
espaço vetorial. Esse fato é facilmente demonstrado por meio da definição de álgebra: se À é um
escalar e g um elemento de um ideal / de anel de Á, então

À(lg) (ÀI)g € .r

€Á

Assim, dado um subconjLmto / de À, pala mostrarmos que se trata de um ideal de álgebra de
.4, basta mostrar que ele é um ideal de anel.

Um conjunto gerador de um ideal / de Á é um subconjunto G de -r com a propriedade de
que todo elemento de / se escreve como combinação linear de múltiplos de elementos de (;. Xlais
precisamente, temos que todo elemento ./' de / é da forma:

n

i'ttãgj:ui
í-l

com Ài escaleres, u.i,ui elementos de ,4 e gj. n]] G, para todo l $ { $ n.
Podemos então agrupar os comandos com mesmo gj. da igualdade acima para obter
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/ = >1: >1: Àh,iuh.{gj.uh,i

Por outro lado, se temos uma base 23 de .4 fixada, é claro que os elementos uh.{ e uh.{ se escrevem
como combinação ]inear de e]ementos de Z]. Assim, podemos aplicar as leias distributivas para
obter:

h l1 {

(1.1)
m mh

/ = )ll: >1: pü,iz'h.igz.bl..:
h-lÍ-l

com PÜ.i escaleres, bh,i, ól..{ elementos de Zi e gz. em G, para todos h,{.
Expressões da forma da Equação 1.1 serão bastante utilizadas ao longo de todo o texto quando

lidarmos com conjuntos geradores de ideais.
Diremos que um ideal .r é finitamente gerado se possuir algum conjunto gerador finito. Caso

contrário, diremos que / é infinitamente gerado.
Se -r é um ideal da X-álgebra .A, então o quociente (de anel) .4// é novamente uma álgebra

sobre -K. Em particular, ela possui a estrutura do espaço quociente .A/.r.

Monóides e Álgebras Livres Chamaremos de alfabeto um conjunto finito de símbolos. Dado
um alfabeto, chamaremos seus elementos de letras.

Se temos um alfabeto X, podemos tomar seqüências de elementos de X:

(ZI,#2,...,Z,)

com z{ em X, para l $ i $ r.

Chamaremos essas seqüências de palavras (sobre X) e um conjunto de palavras (sobre X) será
chamado de linguagem (sobre X).

Se temos duas palavras, podemos definir seu produto por concatenação. Assim, se tomamos
duas palavras s:=(zi, z2,..., z,) e r :=(yl, y2,. .., yl), teremos:

sr = (zi, z2, . - . , z,, yi, 3/2 , Z/z)

É imediato ver que essa operação é associativa. Ademais, se tomarmos a seqüência vazia ( ), ela
pode ser vista como uma palavra sobre X que não contém letras. Ainda, não é difícil ver que ela é
uma unidade do conjunto de todas as palavras sobre X com a operação de concatenação.

Portanto, o conjunto de todas as palavras sobre X, munido da operação de concatenação, forma
um monóide. Chamaremos esse monóide de monóide livre sobre X e o denotaremos por X*. Vale
ressaltar que, uma vez que definimos alfabetos como conjuntos finitos, nossos monóides livres serão
sempre finitamente gerados.

Deiiotaremos }\inda uma seqüência (zí) simplesmente por zí. Com isso, pode-se denotar um
elemento(zl,z2,-.-,z,) de X* por 71#2 ...Zr-

.algumas vezes, será cona'eniente considerar o monóide livre X* sem a palavra vazia e passai a vê-
lo como um semigrupo. Chamaremos esse semigrupo de semigrupo livre sobre X e o denotaremos
por X+. Com isso, X+ :- X* \ {l}.
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Dada uma palavra u sobre X definimos seu comprimento (ou grau) como o número de letras
que a compõem e o denotaremos por llul. A palavra vazia é a única palavra de X* com comprimento
zero e é fácil ver que luul = lull + HuR. Ainda, se y é uma letra, denotaremos por lula o número de
ocorrências de y na palavra ü.

A/tencionamos em seguida alguns resultados importantes envolvendo monóides livres. Não apre-
sentaremos demonstrações para as afirmações feitas aqui, uma vez que essas podem ser vistas em
muitos textos que abordam esses monóides IBer79, LSS+791.

Uma propriedade importante do semigrupo livre X+ (e também do monóide livre X*) é que
todo elemento se escreve de maneira única como produto de letras em X.

Consideremos X e E dois alfabetos e p : X* ----» E* e a : X* ---> E* doishomomorfismos
de monóides. E bem conhecido o fato de que se p e a coincidem nos elementos de X, então eles
são iguais. Ainda, se Àcf é um monóide qualquer e /3 : X --, À/ uma função, então existe uma
única extensão de /3 a um homomorfismo de monóides de X* em .A/.

Seja K um corpo, X um alfabeto e considere o monóide livre sobre X. Se tomarmos o conjunto
composto por todas as combinações lineares sobre .K de elementos de X*, teremos um espaço
vetorial sobre K. Ainda, podemos estender a estrutura multiplicativa de X* linearmente para essas
combinações. Com isso, obtemos uma álgebra, chamada de álgebra livre sobre X e denotado por

Outra forma de ver a álgebra livre é pensa-la como o anel de polinõmios não comutativo, com
os símbolos de X no papel das variáveis.

Note que K<X> é finitamente gerada como álgebra (X é um conjunto gerador), mas possui
dimensão infinita. Freqüentemente, ao trabalharmos com a álgebra livre, consideraremos sua base
composta por todos os elementos de X*

.K<x>./

1.3 Gratos
Apresentamos nesta seção alguns conceitos fundamentais relacionados à Teoria dos Gratos. Vale

ressaltar que alguns dos conceitos aqui apresentados podem diferir ligeiramente daqueles comumente
vistos na literatura. Entretanto, essas diferenças serão bastante pequenas e só serão introduzidas
com o intuito de fornecer maior comodidade ao lidar com o uso particular desses conceitos neste
trabalho. Algumas referências interessantes sobre grafos são IBM176, CLRSOI , Feo011

O leitor familiarizado com o uso de álgebras de caminhos em Teoria de Representações de
Algebras (e em outras áreas da Â/latemática) deve notar que se trata exatamente do conceito de
carcaz. Entretanto, optamos pela terminologia apresentada aqui por ela ser clássica em Ciência da
Computação.

Um grato (dirigido) é um par I' = (y. ..4), onde y é um conjunto arbitrário chamado conjunto
de vértices e .A é um conjunto arbitrário chamado de conjunto de arcos. Cada arco está associado
a dois vértices: à sua ponta inicial, ou origem, e à sua ponta final, ou término.

Xlais formalmente, podemos ver I' como urna tripla I' = (y. A, /), onde / é unia função de .4
em y x y que associa cada arco a sua origem e a seu ténilino.

Dizemos que o grifo I' é finito se os conjLmtos V e ..4 forem finitos. No restante de todo o
trabalho, assuinirenlos (lue nossos gratos são finitos, exceto quando explicitado de foiina contrária.

Deve estar claro que podem existir arcos que possuem o mesmo vértice como ponta inicial e
ponta final. Tais arcos serão chamados de laços. .Ainda, são permitidos arcos paralelos em nossos
grifos, ou seja, bicos cuja origem e término coincidem.
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Um exemplo de grato (em sua representação pictórica tradicional) pode ser visto na Figura l.l

Figura 1.1: Grifo -H

Dado um grato I' qualquer, denotaremos seu conjunto de vértices por V'(1') e seu conjunto de
arcos por A(1'). Na Figura l.l, .A(-H) = {a,b,c,d, e, /} e V(-H) = {ui,u2,u3,u4}. Ainda, a e b são
arcos paralelos e / é um laço.

Um caminho (ou passeio) em um grifo I' é uma seqüência da forma

C == 'UOa,I'UI(Z2'U2 ' ' ' Un--l(Zn'Un,

onde uj pertence a }'''(1'), para todo 0 $ .j $ n e ai é um arco de I' com origem uí-i e término ui,
para todo l $ { $ n.3 Diremos que a origem do caminho c é uo; ou ainda que c começa em uo.
Analogamente, o término do caminho c é u. e diremos que c termina em u..

Dois caminhos distintos são ditos paralelos se eles possuem a mesma origem e o mesmo término.
O comprimento (ou grau) de um caminho é o número de arcos que existe nele. Assim, o

comprimento de c é n. Dado um caminho c, denotaremos seu comprimento por llcll. Com isso,
arcos podem ser vistos como caminhos de comprimento 1. Vértices serão vistos como caminhos de
comprimento 0 e chamados de caminhos triviais. Retomando o grato .fr da Figura 1.1, temos
alguns exemplos de caminhos:

cl := ul(zu2/u2/u2 c2 := ul(:u4eu3du4
C3 :== 'U3 C4 :== 'UIC'U4

Note que llcill :: llc2ll ;= 3, llc3ll :: 0 e llc4 l :; l.
Xluitas vezes será conveniente denotar um caminho c simplesmente por sua seqüência de arcos.

Assim, c pode ser denotado simplesmente por c := alar ' - . an. Um caminho de comprimento zero
será denotado pelo vértice que o compõe. Note que essa representação determina unicamente um
caminho.4

Com isso, podemos denotar os caminhos cl , c2 e c3 vistos antes por a.//, ced e u3, respectivamente.
Diremos que um subcaminho cr de c = alar ' . . a. é uma subse(lüência de seus arcos. Assim,

c/ - alai+l ' . .a,, com l $ i $ r $ n.. Se c for um caminho trivial, seu único subcaminho sela ele

propno.

3E comum diferenciar a noção de passeio da de caminho em gritfos dirigidos. Contudo, não faremos essa distinção
aqui por ela não ser necessária em nosso uso de grafos. Ademais, a noção de "caminho" presente nas álgebras de
caminhos é exatamente a definida a(lui

INa literatura, é comum denotar um caminho por sua sequência dc vértices (note que, quando são permitidos
arcos paralelos, uma secliiência de vértices pode denotar mais de um caminho). Entretanto, a notação fixada aqui é
mais apropriada para nossos propósitos.
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Dados dois caminhos c :: alar ' - . an e cr :: bibe
de c/, a concatenação de c' com c é o caminho

b, tais que a origem de c é igual ao término

C C := blb2 . Z)r(Zla2 ' ' ' (Zn

Se c e d forem como acima e d (resp. c) for um caminho de comprimento nulo, então dc é
definido como crc := c (resp. c/c :- c/). Note que o comprimento da concatenação de dois caminhos
é a soma de seus comprimentos.

Um ciclo é um caminho que começa e termina no mesmo vértice. Ainda, se um ciclo não tiver
vértices repetidos (excetuando-se sua origem e seu término, naturalmente), diremos que ele é um
ciclo simples. Um grafo é dito acíclico se ele não possuir ciclos.

Seja I' um grafo e tomemos um subconjunto X de V(1'). Chamaremos de subgrafo determi-
nado por X o grato I'' que contém como conjunto de vértices X e como conjunto de arcos todos
os arcos de I' com ponta inicial e final em elementos de X.

Diremos simplesmente que I'' é um subgrafo de I' para denotar o fato de que I'' é o subgrafo de
F determinado por X, para algum subconjunto X de y(1'). Ainda, I'' é dito um subgrafo próprio
de I' se X for um subconjunto próprio de y(1').

Dado um grafo I', um subgrafo I'' de I' é chamado de convexo (em I') se todo arco de I', com
ponta inicial ou final em y(1'') é um arco de I''

Dado um grifo I', uma componente de I' é um subgrafo convexo I'' que não possui subgrafos
convexos próprios.

Aqui talvez seja o caso de explorar informalmente o que significa dizer que a única componente
de I' é I'. Esse significado será utilizado na seção seguinte. Se I' satisfaz essa exigência, então um
subgrafo próprio qualquer I'' de I' não é convexo. Logo, I'' tem a seguinte propriedade: para algum
vértice ui de I'', existe um vértice u2 em V'(1') \ V(1'') ligado a ui por um arco de I'

1.4 Algebras de Caminho
Introduzimos aqui uma das estruturas algébricas mais presentes ao longo do texto. Essas álgebras

são muito estudadas em Teoria de Representações de Algebras e possuem uma importância central
nessa teoria e em outras áreas da Ãlgebra ]ARS95, CLS83]. Conforme veremos adiante, elas também
têm um papel fundamental em Teoria de Bases de Grõbner não comutativas.

Seja K um corpo e I' um grato. A partir deles definiremos uma álgebra KI'. Primeiramente,
consideremos P' o conjunto de todos os caminhos de I'. Lembramos que os vértices também estão
incluídos em P através dos caminhos de comprimento zero.

Considere KI' como sendo o .K-espaço vetorial com base P. Para transformarmos KI' numa
álgebra, precisamos definir uma multiplicação em P. O produto em P' será definido por concatenação
de caminhos de I' da seguinte forma. SÜaln a e c elementos de P. Então:

J' o caminho ac, se o término cle a for igual à origem de c;
1 0, caso contrário.

Estendendo por linear'idade essa multiplicação a todos os elementos de /{l'; temos uma estrutura
de álgebra bem definida. A álgebia /{l' definida acima é chamada de álgebra de caminhos.

Considerei'amos sempre como uma base distinguida de /(]' a base P composta por to(]os os
caminhos em I'

a C
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Antes de mais nada, note que -KI' é uma álgebra de dimensão finita se e somente se I' for um
grifo acíclico. Ademais, ela é uma álgebra finitamente gerada se I' for um grifo finito: o conjunto
,4(1') U V(1') constitui um conjunto gerador de .KI' como álgebra.

Outra propriedade importante dessas álgebras e que enunciaremos sem demonstração é o fato
de que KT é uma álgebra indecomponível se e somente se a única componente de I' é I'. Uma
demonstração para esse fato pode ser vista no Capítulo 2 de ICLS83j.

Podemos ilustrar a estrutura algébrica das álgebras de caminhos se tomarmos o grifo .f7 visto
como exemplo na Figura 1.1 e considerarmos a álgebra de caminhos (Q.rí:

São elementos de (Q.iir:

/i := 3ced + 25a/2 /2 := 2ede + 3.f2
/3 := c(ed): /4 := u4
fS := e js 1= b

Então:

f4.fs = f4fs = Q
f4f = fs
Ê-o
/i/5 = 3ced . e + 25a/2 . e = 3cede

fafS = cÇedla e
fsfs = fsfs = f f$ = fsfs = Q
/5/2 = 2e . ede + 3e . /2 :: 0

/1/2 6ced ede + 9ced . /2 + 50a/2 . ede + 75a/2 /2 = 6cedede

Não é difícil ver que P' U {0} forma um semigrupo e é interessante ressaltar que não se trata de
um monóide a unidade de KT não pertence a 7> em geral, conforme discutiremos adiante. Essa
observação nos será valiosa adiante.

Considere o grato -H da Figura 1.1 e tome a álgebra (Q.rí. Note que c := ui a u2 = ui a = a.
Com isso, temos mais de uma maneira de escrever o caminho c.

Assim, nos referiremos sempre à forma canónica de um elemento c de P para indicar a seqüên-
cia de arcos que compõem c (ou o vértice que o compõe, no caso de o comprimento de c ser nulo).
É claro que, para todo elemento c de P, existe uma única forma canónica para c: é exatamente a
seqüência de arcos (ou o vértice) que determina o caminho em I' que esse elemento representa.

Não é difícil ver que em uma álgebra de caminhos ÃT, os vértices são idempotentes, isto é,
para cada vértice u em P, u2 = u. Ademais, é claro pela definição de concatenação de caminhos, que
os vértices são os únicos idempotentes em P (basta notar que, se c é um caminho de comprimento
maior que 0 e c2 # 0, então llc2ll > licll).

Ademais, o conjunto de todos os vértices de I' é um conjunto ortogonal, ou seja uíuj = 0, para
todo par de elementos distintos uí, uj de y(1').

Assim, se tomarmos um caminho c e um vértice u, cu (resp. t'c) é não nulo se e somente se u for
o término (resp. a origem) de c. Essa afirmação é consequência imediata da ortogonalidade de y(1')
e da observação simples cle (lue, se denotamos poi o e t a origem e o término de c, respectivamente,
então c = o . c . t. Portanto,

C ( 11: o
uC }' (1') uC Ç' (F)
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Isso nos permite concluir o importante fato de que, em uma álgebra de caminhos -KI', vale a
seguinteigualdade:

:- E «
«e }'' (r)

Dada uma álgebra de caminhos .lÍI', denotaremos por JKr o ideal de álgebra de KI' gerado pelos
arcos de ['. Quando o contexto tornar c]aro qual a á]gebra de caminhos em questão, denotaremos
esse ideal simplesmente por J.

Será bastante comum lidarmos com potências desse ideal; e não é difícil ver que J" é um ideal,
para todo n > 0. Informalmente, J" é o ideal gerado por todos os caminhos de comprimento maior
ou igual a n, ou seja, J't contém todas as combinações lineares de caminhos de comprimento maior
ou igual a n.

Um ideal de -KI' é dito homogêneo se existe um conjunto gerador F de .r de modo que todo
elemento / de F satisfaz a seguinte propriedade: existe um inteiro n (que depende de /) tal que,
para todo b em supp(.f), llól = n.

Exploramos a seguir a relação das álgebras de caminhos com as álgebras livres. Na realidade,
veremos que toda álgebra livre é isomorfa a um tipo especial de álgebra de caminhos. Dessa maneira,
podemos ver as álgebras livres como um caso particular das álgebras de caminhos.

Seja K<X> uma álgebra livre, de modo que X = {TI, ]ç2, . . - , z,t}. Construímos então o seguinte

grato I': y(1') := {ul; A(1') := {ei,e2,...,e.} e a origem eo término de eí é u, para todo l$ i$ 'n.
Consideremos agora KI'. Note que todas as multiplicações envolvendo caminhos em I' são não

nulas por termos um só vértice e que u = 1. Com isso, P' é um monóide. Definimos então a aplicação

tP \ X ---, 'P

z{ }''-» ei

Essa aplicação pode ser estendida de maneira única para um homomorfismo de monóides de X:'
em ?. Denotamos essa extensão por g' Rias como p' leva elementos de uma base de K<X> em
elementos de uma base de .KI', podemos estendê-la de maneira única para uma aplicação linear de
K<X> em KT. Não é difícil verificar que essa extensão é um homomorfismo de anéis (isso segue, na
realidade, do fato de ela ser linear e de sua restrição à base X* ser um homomorfismo de monóides).
Finalmente, uma verificação rotineira nos mostra que ela é bijetora, fornecendo um isomorfismo de
álgebras entre K'<X> e KT

1.5 Linguagens Formais e Autómatos

Apresentaremos nesta seção alguns pontos bem conhecidos relacionados à Teoria de Linguagens
Formais e .Autómatos. Relenlbiamos que os conceitos \-istos aqui serão utilizados exclusivamente
no Capítulo 5. .Ademais, uma vez cine esses conceitos são explorados exaitstivamente na litera-
tura IHUro, LSS+79, Ber791, faremos apenas uma apresentação resumida e focada naquilo de que
piecisarenios nesse capítulo.

Consideramos inicialmente um alfabeto X e o iiionóide livi'e soba'e X. .â.bordaiemos }\lgumas
operações envolvendo linguagens sobre X. Lembramos que X* é uni semigrupo. Assim, dadas duas
linguagens E e Z' sobre .K, seu produto é definido por:
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1.,.[' {u« l u C -L e « C L'}

Com esse produto em mãos, dada uma linguagem -L, podemos definir indutivamente o conjunto
Z,", da seguinte maneira:

.Lo :- {l} e .L"

Definimos ainda a operação estrela (de Kleene) por

Em outras palavras, .L* é o monóide gerado por L. Deve estar claro que o monóide livre sobre
X pode ser visto como o resultado da aplicação da operação estrela a X. Dessa forma, a notação
que temos utilizado para denotar o monóide livre é consistente com a acima apresentada para a
operação estrela.

Por conveniência, definimos a operação mais:o

L+' :-- LL* z,* \ {l} Uz:
{-1

Note mais uma vez que a notação aqui utilizada para a operação mais concorda com a utilizada
para denotar o semigrupo livre gerado por X.

As operações produto de linguagens, mais, estrela de Kleene e união de linguagens são chamadas
de operações racionais. A partir delas, podemos definir o importante conceito de linguagem
racional.

Definição 1.5.1 rZinguagem -Rac onal9 Uma /ànguagem Z sobre X é d fa rac ona! rou reguZar9
se ela pode ser obláda a partir dos c07Üunfos u7z farias {w}, corri m em X e do conjunto vazio através
de um llúmero $nãto de aplicações das operações união, produto e estrela.

,4{nda, denotaremos a /amada de todas as Zã"g"agens racionais sobre X por Rac(X).

E bem conhecido o fato de que linguagens racionais podem ser representadas por expressões
racionais. Definimos uma expressão racional indutivamente (no número de operações racionais que
ela contém), da seguinte forma:

n e w são expressões racionais, para todo w em X.

Se Z., é uma linguagem finita, -L é uma expressão nacional.

Se ei e e2 são duas expressões racionais então (ei), ei U e2, eie2
racionais.

e+ e ei são expressões

llustranlos essa discussão com alguns exemplos

E claro que se trata apenas de uma notação e não de uma nona operação. Por outro lado, também deve ficar
evidente que a operação estrela pode ser deânida em termos da operação mais.
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Exemplo 1.5.1 A expressão ei dada por

ei := z(yz)* U (zy)*y'',:;'

corresponde à linguagem .Li dada por

I'i {z(3/:r)" C X* l n 2 0} U {(ZZ/)"ykzl € X' l n 2 0, k, Z 2 1}

A expressão e2, dada por

e2 :- a'(y4)*(yz)* U z(y2)+

corresponde à linguagem -L2 dada por

2 := {z(Z/')"(Z/z)k € X' l n, k ? 0} U {:,(Z/')" C X* l n ã l}

A

Dessa forma, uma maneira bastante usual de mostrar que uma dada linguagem L é racional é
exibir uma expressão racional para É. No restante do trabalho, cometeremos um abuso de linguagem
e identificaremos uma expressão racional com a linguagem racional que ela representa.

Seguimos com algumas propriedades importantes das linguagens racionais. As demonstrações
para os resultados apresentados aqui podem ser vistos em muitos textos clássicos de Teoria de
Linguagens Formais e Autómatos.

Proposição 1.5.1 ..4 /am Zia das /ánguagens racãonaàs sobre um a//aóefo X é /ecÀada por: união,
produto, operação estrela, operação mais, intersecção, complementação (em X* ) e diferença.

Proposição 1.5.2 Soam X e E dois alfaóelos e sega

P : X* ----, E*

um homomor$smo de monóàdes. Então, se L é uma linguagem racional sobre X, (pÇLà é umcl
l ngttagem racional sobre E.

Inversamente, se R é 'uma tingnagem racional sobre E, então (p l (.R) é uma linguagem raciona.!
sopre X

Definição 1.5.2 rÁutõmato /'imita,) t/m autómato Í$nito.) roü X-autómatos é ilha máquina
,4 = (e, x, -r, r. ') ««,p..sfa de;

B Um. alfabeto X

. Uln conjunto finito Q de estados

+ Subconj'uTLtos l e T de Q de estados iniciais e $'naif, respectiuame?l.te

B Umn f'unção de trctnsição 'l QxX
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Podemos estender a função de transição 'y para uma função de P'(Q) x X* em Z''(Q), da seguinte
forma:

Se q é um estado de .A, então '(q, 1) = q.

Se Á é um subconjunto de Q, definimos '(.A, z) = Uçc,.I'y(q, z), para todo # em X.

Dada uma palavra u = zlz2 '''gçn (com zi em X, para cada l $ i$ n), definimos
7(q, u) = 'Y('Y(q, zi ' - - z«-i), z«).

Denotaremos essa extensão de 'r também por '.
Um autómato .4 = (Q, X, /, T, 1) pode ser visto como um grifo I', cujos arcos são rotulados por

elementos de X. Isso pode ser feito tomando o conjunto de vértices de I' como Q e determinando
seu conjunto de arcos pela função de transição ', da seguinte maneira. Para cada par de estados qi
e q2 de forma que q2 = p(qi, u), para algum u em X, inserimos um arco com ponta inicial qi, ponta
final q2 e rótulo u. Chamei'emos cada arco rotulado de transição e denotaremos uma transição
com ponta inicial qt, ponta final q2 e rótulo u pela tripla (ql, u, q2).

Com isso, podemos representar autómatos graficamente de maneira muito similar à que repre-
sentamos grifos. De fato, chamamos a atenção do leitor para o fato de que, pela discussão acima,
podemos ver autómatos como gratos (com arcos rotulados), de maneira que os conceitos, definições
e notações vistos para grifos também se aplicam para autómatos.

Em nossas representações gráficas de autómatos, denotaremos estados finais por círculos cheios
e estados não finais por círculos vazios. Ainda, um estado inicial q será denotado com uma flecha
dupla incidente a q. Apresentamos um exemplo de autómato.

Exemplo 1.5.2 A representação gráfica de um autómato da forma .4
pode ser vista abaixo.

(Q, x, -r, r, l)

\'.'!
qo\

y

X

qz

x, y
''» o -

/'.
'yq3

x l
y

Neste exemplo, (2 :: {qo, qi,q2,q3,q4}, X := {r, y}, / :: {qo}, T = {ql, q3} e a função de

transição 'y é dada por:

'y (qo , z)
'7(qi , ;.)
'y(q2 , z)
'y (q3 , z)
'y (q4 , z)

{q3 }

'7(qo,y)
'y(q:, y)

l (q2, y) = {q2}

'y(q3 , y)
7(q,l, y) = {q4}
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Ao denotarmos autómatos graficamente, convencionaremos que os símbolos indicados em cada
arco representam seus rótulos e não um nome para o arco em si, como 6zemos para gratos mais

Um caminho bem-sucedido em um autómato .4 = (Q,X, /, T,'y) é um caminho cuja origem
pertence a / e cujo término pertence a T

Dado um caminho c em um autómato .4, diremos que o rótulo do caminho c é a concatenação
dos rótulos dos arcos que compõem c. Convencionámos que o rótulo de um caminho de comprimento
zero é a palavra vazia. Denotaremos o rótulo de um caminho c por lcl- .Ainda, se c é um caminho
em .4, tal que lcl = u, diremos que c soleira u.

Uma palavra tl sobre X é reconhecida pelo autómato .4 = (Q, X,/,T, 7) se 7(-r, u) n 7' # 0.
Equivalentemente, u é reconhecida por .4 se e somente se existe um caminho bem-sucedido em .4
que soleira u.

O comportamento do autómato .4 (denotado por l,41) é então definido como o conjunto das
palavras reconhecidas por .4. À/lais precisamente,

gerais

l.41 := {u c x* l '(.r, u) n r # o}
Se uma linguagem L é o comportamento de .4, diremos também que L é reconhecida por .4.
No Exemplo 1.5.2, não é difícil ver que o comportamento de .4 é a linguagem Zi vista no

Exemplo 1.5.1.
Dizemos que dois X-autómatos .4 e 23 são equivalentes se l.41 = 1õl.
Comentámos brevemente que existe uma teoria de minimização de autómatos (e ela é descrita

em todos os os textos clássicos na área). Um dos principais I'esultados dessa teoria afirma que, dado
um autómato .4, existe um algoritmo que devolve um autómato 23, equivalente a .4, com a seguinte
propriedade: se C é um autómato equivalente a B, então o número de estados de C não é menor que
o número de estados de B.

Um autómato .4 = (Q,X,-r,7',l) é determinístico se car(i(-r) = 1 e card(7(q,u)) = 1, para
todo par (q, u) de Q x X. Vale notar que o autómato .4 definido no Exemplo 1.5.2 é determinístico.
Abaixo segue um exemplo de autómato não-determinístico

Exemplo 1.5.3 Considere o autómato B (Q, X, /, T, ') representado abaixo

qo
> > o - X

e,./
( q3»

/&0
q2

>>0
qt y

No exemplo, (2 {qo, qi, q2,g3}, X {«, y}, .r {qo, qi}, T = {q3} e ' é dada por

'y (qo , z)
'r(q- , z)
'y(q2 , z)
7(q3 , z)

D

Ü

'y(qo,#)
7(qt,y)
'y(q2, 3/)
'y(q3 , y)

0

{qo,q2}
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Não é difícil ver que o comportamento de 13 é #X* U yzX* U Z/2X*. A

É bem conhecido o fato de que se .4 = (Q, X, {i}, T,7) é um autómato determinístico, então,
para cada par (q, u) em Q x X*, existe um único caminho em .4 com origem q e que soletre u.

Proposição 1.5.3 Todo autómato é equivalente a um autómato determinót co

Definição 1.5.3 ('Zlinguagem ReconhecíueZ,) Uma Jãnguagem sopre um alfabeto X é reconheci
uel se for o comportamento de um X-autómato determánÍstico.

Denotamos a família de todas as linguagens reconhecíveis sobre X por Eles(X).

O seguinte teorema é certamente um dos mais importantes em Teoria de Linguagens Formais

Teorema 1.5.4 rKleene, í956,) Se X é um alfabeto, então

Rac(X) = Rec(X)

Algumas vezes será importante encontrar linguagens que não sejam racionais. O seguinte resul-
tado é conhecido como Lema da lteração (/feratíon Lemnza ou Pumping -Lenha, no original) e é
muito útil para esse propósito.

Proposição 1.5.5 rllema da /geração,) Seja 1, uma /inguagem racional sopre X. -Então ezásfe
um inteiro n, de modo que, para toda palavra 10 em L de comphmento maior ou igual a n, 10 pode
ser escala como w = uuz, de modo que lluull $ n, llu1 2 1 e, para lodo { ? 0, uu'z pertence a L.

Exemplo 1.5.4 Considere a linguagem L dada por -L = [ztyk l k 2 1}. Vamos mostrar
que L não é uma linguagem racional, fazendo uso do Lema da lteração.

Com efeito, suponha por absurdo que -L é racional. Então, pelo Lema da lteração, existe
uma constante n com as propriedades descritas no lema. Tomamos então uma palavra
w = ztyk, com k > n. Claro que w pertence a Z.

Por outro lado, pelo Lema da lteração, podemos fatorar w como w = uuz, com lluuH $ n.
alas então, u = ]çj, u = zh, para alguns 0 $ .7 < n e l $ h 5; n e z = ziyk, para algum
l $ Z < k. Note que .j + h + i = k.

Logo, o Lema da lteração implica que uu2z :: zj+2h+ZZ/t pertence a Z;, nos levando a
uma contradição com a definição de Z,, uma vez que j + 2A + / > k. .Assim, concluímos
que Z não é racional.

De forma bastante similar, pode-se utilizar o Lema da lteração pala mostrar que a
linguagem .[' := {u € X* l llull. = llully} não é raciona]. A

1.6 Algoritmos e Computabilidade
Apresentamos nesta seção alguns conceitos e notações envolvendo algoritmos e computabilidade

que serão utilizados ao longo de todo o texto.
Lembramos que, informalmente, um procedimento (efetivo) é uma seqüência de passos que

podem ser executados por um "agente computacional". Supõe-se também que todo procedimento
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possua uma descrição finita. Note que cada passo de um procedimento dever ser efetivo; em par-
ticular, cada passo deve ser não ambíguo e executado em tempo finito. Um procedimento recebe
dados como entrada e produz uma saída.

Usualmente, ao descrever um procedimento A, indicaremos o conjunto de valores y que são
aceitou como entrada por A. Diremos então que um elemento de y é uma entrada válida para A.

Um algoritmo é um procedimento cuja execução termina para qualquer entrada válida forne-
cida. Essa distinção entre algoritmo e procedimento será largamente utilizada ao longo de todo o
trabalho, uma vez que encontraremos procedimentos (e entradas válidas para eles) que não terminam
sua computação.

Dado um procedimento A, que recebe como entrada n parâmetros, utilizaremos as notações
S = A(ui, U2, . . . Un) OU S := A(ui, U2: . . . Un) para indicar que s é o valor da saída do procedimento
A ao receber como entrada os valores ul, u2 . . . un.

Ao descrever algoritmos e procedimentos, utilizaremos a notação definida por Cormen, Leiserson,
Rivest e Stein ICLRSOll. De acordo com essa notação: cada procedimento começa com um nome,
seguido de uma lista de parâmetros e devolve algum valor. Assumiremos também que algoritmos
podem modificar os valores dos parâmetros recebidos como entrada e que podem fazer uso de um
número in6nito de 'ç'ariáveis, indexadas por algum conjunto (um exemplo desse uso pode ser visto
no Algoritmo 4.3.1).Õ

Uma atribuição será denotado por

'u +--- a,

indicando que a variável u recebe o valor a. Note que variáveis poderão armazenar objetos de
quaisquer estruturas algébricas que abordarmos, bem como conjuntos.

As estruturas de controle que utilizaremos ao longo do trabalho são:

. devolva (expressão)

. se (con(lição) então senão

' enquanto (condição) faça

' para cada (elemento em conjunto) faça

. repita . . . até (condição)

O leitor não familiarizado com essa notação deve notar que a estrutura repita executa seu corpo
de instruções enquanto a condição for falsa. .Ainda, o corpo de uma instrução repita é executado
ao menos uma vez (a condição é testada ao final de cada iteração e não no início).

Unia chamada de função será decotada pelo nome da fruição, seguida da lista de valores passados
como pal'âmetro para ela

Faremos liso também de alguns oiitros tipos de operações, que embora não sejam elementares,
seixo tratadas cona tal neste trabalho. São elas:

ÕConforme ficmá e\ idente nas descrições de procedimentos adiante, utilizaremos um número infinito de variáveis
apeniw com o propósito de tornar algumas dessas descrições mais adequadas a certas demonstrações. Entretanto,
deve ficar claro que, sempre quc utilizarmos esse recurso, unia modificação simples na descrição do procedimento
permitirá que ele faça uso de (quantidade finita de armazenamento, sem prejuízo para seu funcionamento.
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8 As seguintes operações envolvendo conjuntos (finitos): união, intersecção, diferença e comple-
montnrãn

e A partir de um elemento / e um conjunto finito a, decidir se / pertence a (7

e A partir de um conjunto finito a e uma condição Q (que envolva apenas manipulações algé-

bricas "simples"), decidir se existe um elemento em (3 que satisfaz O e devolvê-lo.

e Clomputação das operações algébricas sobre corpos, álgebras e demais estruturas algébricas

Vale ressaltar que, dependendo do contexto, algumas das operações acima descritas podem não
ser efetivas. Contudo, as assumiremos como elementares nas descrições dos algoritmos e comentários
sobre sua efetividade serão feitos oportunamente, quando forem pertinentes.

Ainda, em demonstrações e demais discussões com referência a um procedimento A, faremos
um abuso de linguagem e identificaremos uma variável / utilizada em A com seu valor (desde que
não haja possibilidade de confusão) .

Algumas descrições de procedimentos que apresentamos neste trabalho são não determinísticas,
ou seja, permitem uma série de escolhas alternativas para uma mesma entrada durante uma execução
do procedimento (e eventualmente fornecem saídas diferentes para diferentes escolhas). Como é
usual, assumiremos que qualquer escolha pode ser feita e que qualquer uma é igualmente boa para
as propriedades que nos interessam.

Dado um problema P, diremos que P é computável, se existe um algoritmo A que resolve P.
Um problema é dito não computável se ele não for computável. Em outras palavras, P é não
computável se não existe nenhum algoritmo que resolve P.

Ainda, chamaremos um problema de decisão computável de decidível e um problema de decisão
não computável de indecidível.





CAPÍTULO 2

MOTIV:AÇÃO E BASES DE GRÕBNER COMUTATIVAS

Este capítulo apresenta os principais conceitos da Teoria de Bases de Grõbner. Iniciamos com
um pequeno histórico da área e alguns problemas que motivaram seu estudo, seguindo com uma
apresentação bastante sucinta da teoria para anéis de polinâmios comutativos.

2.1 Histórico e Motivação
As Bases de Grõbner para ideais do anel de polinâmios comutativa, .Klzi, . . - , z.l, foram intro-

duzidas por Buchberger em sua tese de doutorado em 1965 IBuc651 e desde então desempenham um
papel muito importante na área de Ãlgebra Computacional.

Grande parte dessa importância se deve ao fato de, nesse contexto, elas fornecerem uma solução
algorítmica para o problema da pertinência para ideais e, conseqüentemente, para o problema da
igualdade em quocientes do anel de polinõmios comutativo. Descrições mais precisas desses dois
problemas são apresentadas em seguida.

Problema da pertinência para ideais de polinõmios Dado / c Xlzi,
gerador para um ideal .r de Klzi, . . . , z.l, decida se / pertence a -r.

, z«l e um conjunto

Problema da igualdade em quocientes do anel de polinõmios Dados /,g em Klzi,
e um conjunto gerador para um ideal l de /(lzi, . . . , z.l, decida se / + / = g + .r.

,«.]

Como dois elementos / e g de Klzi, . . . , znl estão na mesma classe de equivalência do quociente
.fílzi, . . . ,z.l// se e somente se / -- g pertence a /, fica claro que ao solucionar o problema da
pertinência, as Bases de Grõbner fornecem uma solução para o problema da igualdade. Um ponto
forte da teoria é a existência dos seguintes algoritmos.

Algoritmo da Divisão Este algoritmo decide a pertinência de um elemento em um ideal, dados o
elemento e uma Base de Grõbner para o ideal em questão. Por hora, pode-se pensar em uma
Base de Grõbner como um conjunto gerador "especial" do ideal.

Algoritmo de Buchberger Constrói tuna Base de Grõbner para um ideal, a partir de um conjunto
finito de geradores.

X.guitas das idéias envolvidas com a teoria foram estudadas independentemente por Hironaka
IHir641 e l<nuth e Bendix ji<B701. O termo "standard base" é bastante presente na literatura e se
iefeie, tipicamente, ao trabalho de Hironaka.

25
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O termo "Base de Grõbner" foi introduzido por Buchberger posteriormente a sua defesa de tese,
em uma homenagem a seu orientador, W. Grõbner. As Bases de Grõbner tiveram como motivação
problemas em Geometria Algébrica. Nlais especificamente, W. Grõbner levantou a questão de exis-
tência de um algoritmo que computasse uma base do quociente Ã'lzi, . . . , z.l/.r, dado um conjunto
gerador (finito) para o ideal /. Essa base deveria ter a propriedade de permitir que cálculos em
.l(lzi, . . . , z.l// pudessem ser feitos algoritmicamente.

As Bases de Grõbner, em certo sentido, trouxeram um novo impulso para a área de Algebra
Computacional e são abordadas (ao menos o caso comutativo) em muitos textos em nível de pós-
graduação e graduação ICL007, BW93, AL94, vzGG991. Ademais, muitos sistemas de computação
algébrica incluem pacotes para lidar com Bases de Grõbner (comutativas). Entre eles, podemos
citar: Axiom, Maple, Mathematica, Coroa e Reduce.

As principais idéias envolvidas na generalização da Teoria de Bases de Grõbner para o caso não
comutativo foram inicialmente estudada por Bergman IBer781 e por Bokut IBok761, mas o primeiro
a tratar esta generalização de um ponto de vista mais construtivo foi h/fora IMor86, Â/lor941. flora
introduziu um procedimento equivalente ao algoritmo de Buchberger para o caso não comutativo
(comumente chamado de procedimento de Mora). Adiaremos maiores discussões sobre a importância
dessa generalização pala o Capítulo 3.

Neste capítulo apresentamos de forma bastante sucinta os principais conceitos envolvidos em
Teoria de Bases de Grõbner comutativas. Estas mesmas idéias se repetem durante o estudo do caso
não comutativo, visto nos Capítulos 3 e 4. Assim, a leitura desta motivação é bastante indicada
para o leitor não familiarizado com a teoria.

Aqui apresentamos também uma breve motivação envolvendo o problema da pertinência. Con-
sideraremos o estudo de tal problema em dois contextos mais simples que .K]zi , . . . , z.]: em espaços
vetoriais de dimensão finita e em /{r31.

Vale ressaltar que, dado o caráter introdutório deste capítulo, não nos preocuparemos com de-
talhes de alguns resultados ou algoritmos apresentados. Tal refinamento será feito ao introduzirmos
os análogos das idéias desenvolvidas aqui para o caso não comutativo.

O Problema da Pertinência em Subespaços Vetoriais

Nesta seção consideramos o problema da pertinência para subespaços de um espaço vetorial de
dimensão finita. A apresentação deste problema tem o intuito de destacar, em um contexto bastante
simples e familiar, alguns conceitos importantes em Teoria de Bases de Grõbner.

Considere um corpo /{, seja y = /{" e fixe uma base ordenada canónica de r. Seja ainda u um
vetou de y, ly um subespaço de V' e .B = {bi,b2, . . . ,b.} uma base ordenada de ll''. Denotamos
por (b!, ól!, . . . : br) as coordenadas de cada elemento bi de .B com relação à base ordenada canónica
de }'''. Consideramos c'ntão o problema de decidir se u pertence a ll''

A primeira e mais simples abordagem pala solucionam este problema consiste em iesolvet un}
sistema linear. De fato, u pertence a IV se e somente se u pode ser escrito como combinação linear'
de elementos de B. Com isso, se considerarmos u = (ui. u2, . . . , u") as coordeilaclas de u com relação
à base canónica de y, resta-nos resolver o seguinte sistema linear:
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:rib + z2b$ +
«:ó? + «,óB +

«iZ,T + zubl} +

+ z.Z,l,: = u:
+Zmb2 =U2

+ z«ÓB. = u"

Caso o sistema possua solução, teremos que u pertence a W e u não pertence a W caso contrário.i
Uma segunda abordagem bastante simples e comum é construir uma matriz A/ de forma que

cada linha de M contenha as coordenadas de um elemento de B. Adiciona-se ainda uma linha a
/L4 com as coordenadas de u e aplica-se o algoritmo de Gauss-Jordan a À/. Com isso, temos que u
pertence a W se e somente se a matriz resultante de aplicação de Gauss-Jordan a JW contiver uma
linha nula (i.e. somente com zeros).

Incluímos no Algoritmo 2.2.1 uma descrição informal do algoritmo de Gauss-Jordan para con-
veniência do leitor. Contudo, omitimos detalhes e maiores comentários sobre esse algoritmo, pois
sua apresentação neste texto tem um caráter apenas ilustrativo de conceitos que serão importantes
adiante. O leitor interessado encontra maiores detalhes em muitos textos clássicos; a versão aqui
apresentada é uma versão simplificada de uma abordagem mais algorítmica IFeo991.

Antes de proceder com a descrição do algoritmo, fixamos alguma notação que facilitará a leitura
do que segue: se M é uma matriz, denotamos por JWl{, l a {-ésima linha de M e por À/l ,.jl sua
j-ésima coluna.

Algoritmo 2.2.1 Algoritmo de Gauss-Jordan (GAussJonnAN)
O algoritmo recebe como entrada uma matriz M p x q e devolve uma matriz .A4' com as mesmas
dimensões de Ã4. O algoritmo faz uso ainda de um conjunto de índices P. Inicialmente, M' = M e
P é vazio. A cada iteração, o algoritmo considera uma coluna .j de iM, da esquerda para a direita
e cada iteração consiste no seguinte:

Se todas as co]unas de i\4 já foram consideradas, o a]goritmo pára e devo]ve ]V.

Caso contrário, seja .j a primeira coluna de M (da esquerda para a direita) ainda não
considerada em nenhuma iteração. Se não existe uma linha i, com i gl P tal que
À/li,.jl # 0, o algoritmo passa para a próxima iteração. Caso contrário, seja { uma linha
de JL/ com as propriedades acima (essa linha é comumente chamada de pivõ da iteração).
Constrói-se, então, a matriz &/' p x q definida da seguinte maneira:

À/'lí, l

iA/'lh, 1 = it,/lh, 1 -- 4%i#iÀ/li, 1, para cada A # i

.Ainda, neste caso, o algoritmo faz P' = P U {i}. .Após isso, inicia-se uma nova iteração
com iA/' no lugar de lv e P' no lugar de P

llustramos essa segunda abordagem com um exemplo

' 'ç'ale mencionar o fato de que para esta i\bordagem não é necessário que B seja uma base; basta ser um conjunto
gerador
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Exemplo 2.2.1 Tome y (QÕ, l,y o subespaço gerado pela base

B {(l,o, 1,3,3,2),(0, 1, 2, 4, 3, 2), (2, 3, 0, 2, 5, -2)}

e u = (1, --1, 2,8,7,4). O algoritmo de Gauss-Jordan executará três iterações, corres-
pondentes às três primeiras colunas da matriz. Apresentamos a matriz A/' calculada
pelo algoritmo ao final de cada iteração, assumindo que ele escolheu como pivõ as linhas
1, 2 e 3 da matriz, respectivamente para cada iteração.

l
0
2
l

0

-1
3

l

-1 3 3
2 4 3
0 2 5
2 8 7 }]: [i

0 1
-1 2
3 2
-1 3

3 3
4 3
-4 1
5 4 }] :

1 0
0 1
0 0
0 0

l
2

8
l

3
4

8
l

3
3

8
l t]

l o o
o l o
o o l
o o o

4

2

l
0

4
l

l
0 t]

Com isso, podemos concluir que u pertence a }y'. A

Por fim, apresentamos uma terceira abordagem para o problema da pertinência em subespaços.
Embora ela seja menos usual e direta que as anteriores, ela desperta a atenção para umã série de
elementos que aparecem, em especial, na segunda abordagem e que serão de grande valia para a
generalização desse problema para os anéis de polinõmios comutativo e não comutativo.2

Em linhas gerais, o problema da pertinência pode ser resolvido em duas etapas: primeiro en-
contramos uma base "especial" G de l,r, que chamaremos de Base de Gauss (a de6nição é dada
adiante). De posse dessa base, utilizamos a Redução Incompleta de Gauss para "dividir" o vetor u
pelos elementos de G.

Iniciamos com o análogo de um conceito central em Teoria de Bases de Grõbner para espaços
vetoriais.

Definição 2.2.1 ('Coordenada -Líder9 0Aamamos de coordenada líder de um ueZor não nu/o u
(achatada por 6) a menor coordenada não nula de u.

A fim de exemplificar esse conceito, podemos tomar os vetores ui
(Q3. Neste caso, â :: l e tD :: 3.

(3, O, 2) e t;2 := (0, 0, 1) de

Definição 2.2.2 ('1?ase de Gauss.) Uma base G de ílm espaço z;etoha/ y é alta ?im.a Base de
Gauss se ela satisfaz as seguintes propl"icdadcs:

B Não ezistelb dois uetores em G cota\ G. m.esTnQ coorde'n.adü líder

B Se lllrl uetor não rt..uto u perten.ce a V, então existe l m elemento g em G ta! que ii g

:Talvez haja uni certo exagero em chamar o (lue segue de terceira abordagem. \tais justo seria dizer que será feito
um "refinamento" da segunda abordagem
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Para obter uma Base de Gauss G a partir de uma base qualquer .B de Wr, basta aplicar o
algoritmo de Gauss-Jordan, como mostra o seguinte resultado.

Lema 2.2.1 Sela .A -; {ai,a2} . . . , ak} um conjunto gerador de um espaço ueforiaZ l,t''. .Então, se

fornecermos Q matiz b/l dada por:

al
a2

l)ara o algoritmo de Gauss-Jordan, Q matriz M' será da foTmü

«'-F:l
ÁZe77t (ÍZSSO, eZ{Sfe 77Z < k [CiZ gUe gm+l = gm+2 =

Base de Gauss para I't'
gk OeG {gi,g2, . . . ,gm} é uma

Demonstração. Utilizando propriedades bem conhecidas do algoritmo de Gauss-
Jordan é fácil ver que M' será da forma descrita e que os vetores gi, g2, . . . , gm formam
uma base de W'. Resta, portanto, mostrar que a base G é de Gauss.
Vejamos primeiramente que não existem dois elementos de G com a mesma coordenada
líder. De fato, suponha que existem linhas hi e h2 de À/' (representando elementos gÍ:
e gi,, respectivamente) tais que ã= :: ã; ;:: .j. Note que À4lAi,kl :: À/IÀ2, kl = 0, para
todo k < .j. Com isso, no início da .j-ésima iteração, nenhuma dessas linhas pertence a P
e alguma linha será escolhida para ser o pivõ dessa iteração; seja hi essa linha (podemos
supor isso sem perda de generalidade). Então, ao final dessa iteração, .A/'lA2,.jl será
igual a 0 e A/'lAi,.jl será igual a 1, donde ã: # Õ: = .7, uma contradição.

Para ver que a coordenada líder de todo elemento não nulo de }y é igual a coordenada
líder de algum elemento de (l;, tome u vetor não nulo de I'. Então, u :: Àigi + À2g2 +

+À.g.. Considere g3 o elemento com menor coordenada líder dentre os gi com ÀÍ # 0
(ele é único pelo que foi mostrado no parágrafo anterior). Então, pela minimalidade de
gi, segue que sua coordenada não pode ser cancelada na soma acima e ãi = â, o que
encerra a demonstração. H

Uma vez que temos uma Base de Gauss de T'V em mãos, precisamos "dividir" o vetou u por essa
base e verificar o resultado dessa divisão. O processo (lue chamamos informalmente aqui de divisão
é, na realidade, a Redução Incompleta de Gauss, que descrevemos no Algoiitmo 2.2.2.

L-tilizamos a notação c!(tl) para denotar o calor da coordenada líder de um vetou ü. .Ainda, se,
para um dado vetou u e uma dada base G, h := REDlxcGAuss(G,u), diremos que o vetar u se
reduz para À sobre G. Note que o coeficiente líder de h aumenta a cada iteração. Isso nos garante
que a Redução Incompleta de Gauss pára (À não pode ser maior que a dimensão de }''). O próximo
i'esultado nos mostra como utilizar esse algoritmo para o problema da pertinência.
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Algoritmo 2.2.2 Redução Incompleta de Gauss (RnDINcGAuss)
Esse algoritmo recebe como entrada uma Base de Gauss G de um subespaço I' Ç V' e um vedor u
de y. O algoritmo devolve um vetor h.

REOINCGAUSS(G: «)
1 A --u
2 enquanto existe g € G tal que A
3 faça h -- h --:lll;is
4 devolva h

#

Lema 2.2.2 Seja G uma Base de Gatlss de tzm subespaço I'ç'' de y e u € y. Então u C l.P' se e
somente se h :;; REDINcGAuss(G, u) /or água! a 0

Demonstração. Se u = 0, então A será igual a 0 e não há o que mostrar.
então no que segue que u # 0.

Se h = O, então existe uma seqüência de gi's tal que

(+)

Supomos

U gii gi2

donde u se escreve como combinação linear de elementos da base G de W

Essa parte da prova segue por contradição. Suponha que essa implicação do lema é
falsa. Então existem elementos de H'' para os quais a saída de RnDINcGAuss(G,ui)
é diferente de zero. Dentre tais elementos que contradizem a implicação, escolhemos
um elemento u que possua coordenada líder maximal; ou soja, qualquer outro elemento
u de }V com coordenada líder maior que a coordenada líder de u (se existir) satisfaz
REDINCGAUSS(G, U)

alas, como u € 1,y, segue que u se escreve como combinação linear dos elementos de G.
Como G é Base de Gauss, podemos eliminar os termos dessa soma com coeficiente nulo e
reordená-los de forma que u :: Àigi. +À2gi:+ . +Àkgi., satisfazendo ãã < ãa < . . < gÜ
e 8 = ã:. Com isso, quando u é fornecido para o algoritmo de Redução Incompleta de
Gauss, na primeira iteração, o algoritmo seleciona o único elemento g € G que satisfaz
# = 8: g{. (a existência e unicidade de tal elemento são dadas pelas duas propriedades
de Bases de Gauss destacadas na Definição 2.2.2).

Então A -- t; -- Àtgí.; note que à C TV e à < iJ ou h = 0. Se A = 0 não há mais o que
mostrar; senão, pela nlaximalidade de 8, segue que A se reduz para zero sobre C;, doiicle
RUDINcG.xuss(G, u) = 0. B

(:+)

llustranlos esses conceitos retomando o Exemplo 2.2.1

Exemplo 2.2.2 Tome l/ QÕ, l,y o subespaço gerado pela base
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B {(l,o, 1,3,3,2),(0, 1, 2, 4, 3, 2), (2, 3, 0, 2, 5, -2)}

e u = (1, --1, 2, 8, 7, 4).
Se tomamos como pivõ das iterações 1, 2 e 3 as linhas 1, 2 e 3 da matriz respecti-
vamente, a Base de Gauss calculada pelo algoritmo de Gauss-Jordan é G := {gt :=
(1,0,0,4,4,2),g2 :=(0, 1,0, --2, --1, --2),ga:=(0,0, 1,1, 1,0)}(os detalhes do funciona-
mento do algoritmo são os mesmos dos mostrados no exemplo anterior).
Ao aplicarmos a Redução Incompleta de Gauss, obteremos h = 0, como é de se esperar
O valor de h calculado a cada iteração é dado em seguida:

Primeira iteração: o algoritmo escolhe gi: h = (O, 1, 2,4, 3, 2)
Segunda iteração: o algoritmo escolhe g2: h = (0, 0, 2, 2, 2, 0)
Terceira iteração: o algoritmo escolhe g3: À = (0,0,0,0,0,0). e o algoritmo
pára.

A

Encerramos esta seção com um exemplo que mostra a importância da base utilizada na Redução
Incompleta de Gauss ser uma Base de Gauss. Considere a base .B = {(1, 2, 1), (1,0, 2), (0,0, 1)} de
(Q3 e o vedor u = (1, 3, 1). Naturalmente, u € (Q3. Porém, se aplicamos a redução de Gauss com o
conjunto -B e escolhemos (1, 2, 1) na primeira iteração, o algoritmo pára, devolvendo (0, 1, 0). h/laia
que isso, se na primeira iteração do algoritmo o vetor (1, 0, 2) for escolhido, sua saída será (0, 3, --1).

Logo, podemos ver que a ordem dos elementos da base escolhidos altera a saída da redução
(além da redução não responder corretamente à pergunta de pertinência). Destacamos que quando
a base é de Gauss, uma única ordem de escolha de elementos da base é possível pelo fato de não
existirem dois elementos com o mesmo coeficiente líder e o algoritmo sempre responde corretamente
à pergunta de pertinência.

2.3 O Problema da Pertinência em -/(lzl
Consideramos agora o problema da pertinência em Klzl. Veremos que muitas das idéias desen-

volvidas para espaços vetoriais podem ser aplicadas neste contexto. Ainda, destacaremos alguns
elementos que serão fundamentais na apresentação da Teoria de Bases de Grõbner comutativas, que
aborda o caso mais geral do anel de polinõmios comutativo em várias variáveis: Klzi, . . . ,z«l

Vale notar que no caso particular em que n = 1, o algoritmo de Buchberger se reduz exatamente
ao .Algoritmo de Euclides. O mesmo ocorre com o Algoritmo da Divisão, de modo que o conteúdo
desta seção pode sei visto como a particularização da Teoria de Bases de Giõbner comutativas para
o caso em que n. :: l.

Seja / um ideal de /{l.z:l e tome p um polinõmio qualquer. Para decidir se p é um elemento de
/, utilizados o fato de que em /{lzl todo ideal é principal, ou seja / = <A.>, para algum polinõmio
b. Uma vez que temos A, basta verificarmos se o resto da divisão de p por /t é zero utilizando a
.Algoiitmo da Divisão em .lí'l:z;l.

Com isso, para iesolvermos o problema da pertinência de um polinõnlio p eni um ideal /, dado
um conjunto gerador {/1, /2, . . . , /.} de /, precisamos primeiro encontrar um polinõmio A tal que
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/ = <h> e então aplicar o Algoritmo da Divisão. Para encontrar A, fazemos uso do famoso Algoritmo
de Euclides, que encontra um máximo divisor comum de dois polinõmios.3

Iniciamos, então, com o Algoritmo da Divisão (Algoritmo 2.3.1). Utilizamos as notações a(p)
pala denotar o grau do polinõmio p, apara denotar seu monõmio de maior grau e cZ(p) para denotar
seu coeâciente dominante.

Algoritmo 2.3.1 Algoritmo da Divisão para Polinâmios em Klzl (DivisÃoPou)
O algoritmo recebe como entrada dois polinõmios g e .f de Klzl e devolve o resto da divisão de .f
por g, ou seja, outro polinâmio r que satisfaz a(r) < a(g) e / = ag + r, para algum polinõmio a.

DivisÃoPou(/, g)
1 r- f
2 enquanto r # 0 !â divide f

3 faça r -- r -- :ll:gs
4 devolva r

Comentámos que, em geral, o algoritmo também calcula o quociente da divisão (o polinâmio a).
Contudo, o omitimos de sua saída por não ser necessário para nossos propósitos.

Uma observação bastante importante com relação a esse algoritmo é o fato dele considerar os
termos dos polinõmios "em ordem". De fato, podemos imaginar o funcionamento do algoritmo como
primeiro ordenando os termos de g e de .f de acordo com seu grau, depois considei'ando os termos
de / do maior para o menor e sempre dividindo o termo de .f escolhido pelo maior termo-de g.4

Com efeito, o sucesso do algoritmo depende dessa ordenação (o leitor é convidado a tentar
dividir, por exemplo, / := zs -- z2 por g := z2 -- z, considerando z como g no Algoritmo da Divisão)
e ela pode ser utilizada para mostrar que o algoritmo pára, uma vez que o grau de r diminui a cada
iteração.

Vale ressaltar que nas duas estratégias que utilizamos até agora para iesolv'er o problema da
pertinência (tanto para espaços vetoriais quanto para Klzl) uma ordem nos termos é necessária,
bem como é necessário definir, para cada elemento não nulo, seu "termo líder". No caso de espaços
vetoriais, a própria noção de coordenada nos deu uma tal ordem e agora podemos utilizar o grau
de cada termo para ordena-los totalmente.

Note que em ambos os casos, essas ordens nos fornecem a garantia de que os processos de
"divisão" que utilizamos de fato param, se.la com o Algoritmo da Divisão em Kliçl ou com a Redução
Incompleta de Gauss.

Ao apresentarmos os eleilientos da Teoria de Bases de Grõbner na Seção 2.4 e no Capítulo 3,
generalizações dessa ordenação nos termos e dessa noção de "termo líder" serão apresentadas com
um propósito muito parecido ao visto nesses dois exemplos.

Retomando o problema da pertinência en} Klzl, uma vez que temos o Algoritmo da Divisão em
mãos, só nos i'esta encontrar o polinõmio h tal que / = <à.>, a pai'tir de geradores /1, /2, . . . , /n do

ideal /. Para tanto, apresentamos o Algoritmo de Euclides (Algoritmo 2.3.2).

Lembramos que o máximo divisor comum) de dois polinõmios é único a mc'nos de multiplicação por uma constante
não nula. Cometeremos então um abuso de notação escrevendo r/l = nldc(/,g) para denotar que in é um máximo
divisor comum de .f e g.

Deve estar claro que todo polinómio em .r(l=1 se escreve de &)nna única como soma de seus termos agrupados e
ordenados

3
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Algoritmo 2.3.2 Algoritmo de Euclides (EucuDES)
O algoritmo recebe como entrada dois polinõmios .f e g de .Klzl e devolve um polinõmio h =
mdc(/, g) .

EUCHDES(/, g)
1 h--f
2 s--g
3 enquanto s # 0
4 faça r -- DivisÃoPou(h, s)
5 h--s
6 s-r
7 devolva h

O algoritmo é bem conhecido, de forma que omitiremos maiores comentários sobre seu funcio-
namento (para uma exposição introdutória, referimo-nos a ICL0971). Também é bem conhecido o
fato de que o polinâmio h procurado é um máximo divisor comum de /1, /2, . . . ,/n. Além disso,
mdc(/i,/e,... ,/n) = mdc(/t,mdc(/2,...,/.)), de forma que podemos encontrar h por meio de
sucessivas aplicações do Algoritmo de Euclides.

Um comentário importante antes de encerrarmos esta seção é que utilizamos, a grosso modo,
estratégias muito parecidas para resolver a pertinência nos contextos de espaços vetoriais e Ã.lzl.
Em ambos os casos, primeiro encontramos um conjunto gerador especial do ideal (ou subespaço) em
questão. Clom esse conjunto em mãos, pudemos realizar alguma espécie de "divisão" e a pertinência
foi dada de forma imediata pelo resto nessa divisão. Adiante, veremos que esses conjuntos geradores
especiais (no caso de ideais) são justamente as Bases de Grõbner.

Encerramos a seção com um exemplo que ilustra o procedimento descrito acima, verificando a
pertinência do polinõmio p no ideal /.

Exemplo 2.3.1 Seja p z3 + 4z2 + 3z 7 um polinõmio de (Qlzl e

/ </1 za -- 3z + 2, ./2 := z4 -- l, ./:s z6 -- l>

um ideal de (Ql#l.

Utilizando o Algoritmo de Euclides, obtemos:

mdc(/t,/2,/3) = nidc(/l,mdc(/2,/a)) = mdc(.fi,z2 -- 1) = 2z + 2, donde /

<--2z + 2> .
Por fim, ao aplicarmos o .Xlgoritmo da Divisão para dividirmos p por --2z + 2, obtemos
resto 2, o que nos mostra que p não pertence a / A

2.4 Bases de Grõbner Comutativas

Nesta seção apresentamos os principais conceitos e resultados envolvendo a Teoria de Bases
de Giõbner comutativas. Contudo, uma vez que o foco do restante do trabalho será o caso não
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comutativo, não temos a pretensão de mostrar essa teoria em profundidade nem dar a ela todo
espaço que merece, deixando tal aprofundamento para outras referências no assunto IBuc65, BW93,
CL097, AL94, vzGG99]. Nossa exposição seguirá de perto a de Cox, Little e O'Shea ICL0971.

Ao longo desta seção, trabalharemos com o anel de polinõmíos comutativo em n variáveis:
K l=i , . . . , #.l . Utilizaremos bastante o fato de que, dada uma ordem nas variáveis, podemos escrever
um monõmio como um elemento de Nn. Assumiremos aqui que tal ordem é #l > z2 > ' ' ' > zn e

escreveremos os monõmios sempre em ordem decrescente, como ilustrado nos exemplos que seguem.
Dado um elemento cl de N", chamaremos de aí sua i-ésima coordenada e denotaremos então um
monõmio zÍ:z;' .' 'zgn por z(cll,a2,...,an) ;:; Za. Por exemplo, zi ç3zs C Klzl)z2,...,z61 pode
ser escrito como z(2:0 i,0,6,0) (ou simplesmente como (2,0, 1,0, 6,0)), ziz8z6 como z(i 3,0,0,0,i) (ou
(1,3,0,0,0, 1)) e ,?«:«Ê. z:z8"' como «P'',:,',',Q+O,S,':',',D(o«(2,0, 1,0,6,0) +(1,3,0,0,0,1)).
Consideramos ainda a unidade de .Klzi, . - . , z.l, 1, como o monõmio z(0,0,.- o) e chamamos a atenção
do leitor para o fato de que os monõmios formam uma base (infinita) para X'lzi, . . . , z.l como espaço
vetorial

Iniciamos a seção com um conceito fundamental em Teoria de Bases de Grõbner. Como vimos nas
seções anteriores, as soluções apresentadas para o problema da pertinência em espaços vetoriais de
dimensão finita e em Ã.l#l exigiram a presença de uma ordem especial. Aqui também piecisaremos
de uma ordem nos monõmios de Klzi, . . . , znl que satisfaça nossos propósitos.

Definição 2.4.1 rondem n7zonomíal,) t/ma ordem monomiai em .frlzi,
$ nos morzómios de Klzi, . . . , #«l, safáli/azerzdo:

, #.] é uma relação

.Z. < é ma óoa ordem.

2. Para todos os monómios Za, #P, ]ç'r C .lílzi, . . . ) znl, se Za < #P então ZaZ'y < zPz'r

Em particular, a segunda condição da definição nos díz que se temos uma seqüência de monâmios
ordenada por uma ordem monomial, ao multiplicarmos todos eles por um mesmo monõmio, a relação
de ordem original será preservada. Uma conseqüência importante dessa condição é que se escrevemos
um polinõmio como soma de seus termos agrupados e ordenados por uma ordem monomial (existe
uma única maneira de escrever um polinõmio dessa forma) e o multiplicamos por um monõmio, não
é necessário reordenar os termos após a multiplicação.

Seguem alguns exemplos de ordens monomiais em .Klzi, . . . : z.l. Assumimos que z' e =# são
dois monõmios de Xlrt,..., z«l com a =(ai, a2,..., a.) e P=(.8i,/32,...,P.).

Ordem lexicográfica (abreviada por lex) Dizemos que z' < zP se existe l $ .j $ n tal que

aj < /3y e ai = 0i, para todo l $ ! < .j.õ Como exemplos, podemos citar:

rizgz3z4 '( zizg.z:3

zlz&0 < zlz2:!
tl )' Z2 > . . ' > .rn

Ordem de grau e lexicografia (abreviada por deglex) Dizemos que z' < z'3 se
Note (lue a ordem lexicográfica depende da ordem definida previamente nas varia\eis e da forma como os monõ-

mios são escritos como elementos de N". .Ainda, a ordem lcxicográfica é compatível com a ordem (lue assumimos
inicialmente para as variáveis.
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EZ:: a: < EZ:: P: o"
)(,i.l ai - },{:a /3t e z' é menor que açP na ordem lexicográfica

Podemos citar os seguintes exemplos

,:«,«ã < ,:«ã'
Zl#2#3 < Z2

ZI > Z2>

Ordem lexicográfica reversa (abreviada por revlex) Dizemos que z' < zP se existe l $ .j $
n tal que aj < PÍ e ai = /3t, para todo .j < ã $ n. Como exemplos, podemos citar:

ziz8z3z4 > izilz3

ziz&o > zlr2 IÍ

ZI < Z2 < ' ' ' < Zrt

(Jma observação bastante interessante é que, tal qual a ordem lexicográfica, a ordem revlex
também depende da ordem inicial escolhida para as variáveis e da forma como escrevemos os
monõmios como tuplas de N"

Porém, revlex não é compatível com a ordem que demos para as variáveis no início da seção
a fim de representar os monõmios como tuplas ordenadas de inteiros não negativos. Isso
não representa qualquer tipo de problema para a ordem revlex. De fato, a ordem escolhida
inicialmente nas variáveis tem apenas o propósito de representar monâmios de uma maneira
conveniente, mas para decidirmos qual monõmio é menor que outro, utilizamos sempre a
ordem monomial fixada.

O leitor interessado é ainda convidado a verificar o que ocorre com as ordens lexicográficas se
invertermos a ordem escolhida nas variáveis e escrevermos as duplas em ordem crescente. Ao
longo do texto, seguiremos com a maneira definida no início da seção por ser a mais natural.

Ordem de grau e lexicografia reversa (abreviada por degrevlex) Dizemos que z' < za se

EZ:: a{ < EZ:: .8i o"

:,{::i a{ ' )l,Li /3i e z' < zP de acordo com a ordem lexicográfica reverso

Seguem alguns exemplos de monâmios ordenados por esta ordem

ZIZ 3 < 1Z2.r3

riz < zizã

TI < Z2 <'''< Zn

Deixamos a cargo do leitor verificar que essas ordens são, de fato, monomiais.
Daqui por diante assumirenlos (lue está fixada uma ordem monomial em .Klzi, . . . ,n..l. Além

disso, escreveremos os polinõmios sempre com seus termos em ordem decrescente (de acordo com a
ordem monoinial sendo utilizada).
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Definição 2.4.2 ('À/onórnío Z dera Sqa / :; alZai + a2Za2 + . . + akz k um po/ãnón7zio nâa
nulo de .l(lzi, . . . }znl, com 0 7é a{ C .K' e ai C Nn, para 1 < á < k e < uma ordem monon7zia/ em
K'lzi, . . . ,znl. 7'ome zaj o zlzóz mo dentre todos os Zai, na ordem <.

Cha«temos x'j o monâmio t'ídet de j (na ordem dada), e o denotamos pot f
Ainda, chamamos üj de coe$ciente líder de f e o denotamos por ctÇf).
Por./im, se S é um subconjunto de K'lzi, . . - ,z.l, c#amzamos S o conjunto {À l A € $}.

Com essa definição, podemos apresentar o Algoritmo da Divisão (Algoritmo 2.4.1), que realiza
para Teoria de Bases de Grõbner uin papel análogo ao que realizaram a Redução Incompleta de
Gauss e o Algoritmo da Divisão em -K'lzl nas seções anteriores. Conforme veremos na Seção 4.1,
esse algoritmo pode ser adaptado praticamente sem alterações para o caso não comutativa, de forma
que adiaremos o estudo dos detalhes de seu funcionamento para o Capítulo 4.

Algoritmo 2.4.1 Algoritmo da Divisão em -K]zi, . . . ,]ç.] (DivisÃoCoNiuv)
O algoritmo recebe como entrada um polinõmio / c Ã'lZi,...,Znl, um conjunto
{.fi, /2, . - - , .fs} C X'lni, . . . , z,}l e devolve como saída outro polinõmio /'

DlvisÃOCONÍUT(S, /)
1 .f'-o
2 enquanto / # 0
3 faça enquanto existe /z C S tal que /, divide /

4 faça /'-/--;ll$f)//z
5 se/#O
6 então / '-- / -- c!(/)/
T f' - f' -t c\tf)f
8 devolva /'

finito S

Dados um polinõmio .f em Kl#i,. . . ,=.1 e um subconjunto finito S de Klzi, . . . ,Znl, se /' :=

DlvisÃoCoNiuT(.f,S), diremos que / se reduz para /' sobre S (denotado por / :+s /'). Além
disso, dado um polinõmio p tal que p divide /, chamaremos o elemento / -- '!(f)/p de redução
simples de / por p (note que o lado direito de cada atribuição da linha 4 do algoritmo é uma
redução simples de / por /,).

Como comentado acima, adiaremos maiores análises do algoritn)o para sua versão não comu-
tativa. Porém, vale comentar que, a cada iteração, o monõmio líder de / se torna menor, o que
garante que o processo descrito acima pára em um número finito de passos, devido à presença de
uma boa ordem.

Apresentamos um exemplo a seguir (lue ilustra o importante fato de que a saída do .Algoritmo
da Divisão depende da ordem em (lue os elementos do conjunto S são considerados. vêiemos anais
adiante (lue a ferramenta necessária pala eliminar essa característica indesejável clo algoritmo são
as Bases cle GI õbner.

Exemplo 2.4.1 Considere /Tlz,y,zl com a ordem lexicográfica (= > # > z).

S:= {./1 :==2--g37 ./l,.=z2 /3 :=#2z--p} e/:=z2--y2
Tome
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Se o algoritmo escolhe /i para a primeira iteração teremos, na linha 4, .f {-- ySz -- y2
Para a segunda iteração, resta então uma única opção: /3, donde / -- 0 e o algoritmo
devolverá O.

Por outro lado, se o algoritmo escolher /2 na primeira iteração, a atribuição realizada
nesta iteração pela linha 4 será / +-- --3/2 + z2. Mas então, como nem Z/2 nem z2 são
divisíveis pelo monõmio líder de nenhum elemento de S, segue que a saída do algoritmo
seta --y' + z'. A

Apresentamos em seguida um resultado bastante conhecido, que nos dará uma importante pro-
priedade sobre ideais monomiais de K'lzi, . . - , znl, o Lema de Dickson. Lembramos que um ideal
/ de X'lJçl, . .. ,z.l é monomial se existe um conjunto (possivelmente infinito) Á C N" tal que

/ l a C .4l>.

Teorema 2.4.1 rLema de -Dickson,) l)ado um idem/ morzomiaZ de -Klzi, . . . ,z.l, da /arma -r :;
<ÍZa l C! € .Al>, com .A l&m subconlurzfo Íposs ueZmente inánãlo) de Nn, existe um subconjunto ./inato
,llJ de .A taJ gue -r = <lzP l P c l?l>. .Em particular, segue que todo ideal monomãaZ de XlJçi, . . . , aç.l
é $nãtamente gerado.

Demonstração. Tome .A um subconjunto (possivelmente infinito) de N" e seja .r =
({=' 1 a C .4l>. Mostraremos que -r possui um conjunto gerador monomial finito. A
prova segue por indução em n (o número de variáveis). Se n = 1, então os elementos
de .A podem ser vistos como inteiros maiores ou iguais a zero, de forma que podemos
tomar o menor elemento de .A (denote-o por m). Claramente, z" gera / neste caso.

Supomos agora que o resultado é verdadeiro para Klzi,z2) . - - ) zzl, para todo 1 < n e
vejamos que ele é verdadeiro para Xlzi, . . . , z.l. Consideramos então o seguinte homo-
morfismo de álgebras, dado por sua imagem nos monõmios:

P x'lzi,
Z(al)a2,

, znl ---} -R'lzi) z2,
,a. i,an) 1..-) Z(al,Q2,

.,z« il
,Q«-l)

Em outras palavras, p preserva os monõmios zi, zn--l e leva zn em l

Claro que p(/) é um ideal monomial de /(lzi,z2,...,z. il. Então, por hipótese de
indução, p(.r) é finitamente gerado, digamos, por zP ,zO , . . . ,zP". Considere então,
para cada l $ ã $ É, g-i(z#'). Pela definição de p, temos que, para cada l $ i $ k
existe um inteiro r7}i 2 0 com a propriedade de que z(a;,O;-...«al.i'"') pertence a / (em
particular pertence a p i(zO')), uma vez que #O' C p(/). Escolha então, para cada
l $ i É k um tal valor de nt' e denote por rz? o maior inteiro dentre esses números.
'ç'alhos então construir llm conjunto gerador finito pala /.

Para tanto, para cada inteiro 0 $ .j $ n7.-- 1, definimos por /j o subconjunto de / formado
pelos elementos da forma z('-1 '2,....a«-l.j), ou seja, /J é o subconjunto de / composto
pelos tnonõmios cuja coordenada n é exatamente .j. Note ainda que, para cada J, y(/J)
é llm ideal monomial de /{]zi, Z2,...,Zrt-l].
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Logo, por hipótese de indução, cada p(/J) possui um conjunto gerador monomial finito
Denotemos por {P(.j)i, P(.j)2, . . . , P(.j)kj } tal conjunto gerador. Sejam então:6

J := { p::z;:', zP'z,. , . . . , zP'zr}
JJ := {zP(j)'sgã,açP(.j)'dn, . . . ,]ÇP(j)*jdn}, para l $ .j $ nz l

Denotamos por

B = U;=i.4 U J

Afirmamos que 1? é uma conjunto gerador para / (ele é claramente finito). Primei-
ramente, note que -B está contido em .r por construção. hlostraremos então que todo
monõmio z' de / é divisível por algum monõmio em .B. N'las, se a. 2 m, segue que z'
é divisível por algum monõmio de J. Senão, a. é um valor entre 0 e m -- l e z' será
divisível por algum monâmio de Ja

Para encerrar a demonstração, resta mostrar que podemos encontrar um subconjunto
finito de -A que gera -r. Tome então um elemento #P de .B. Como zP pertence a .r,
segue que ele é divisível por algum z', com a em .A. Portanto, podemos escolher finitos
elementos de Á que geram .r. H

n

Em seguida apresentamos uma versão do Teorema da Base de Hilbert, que tem como conseqüên-
cia o fato de .f(lzi, . . . ,z.l ser noetheriano. Esse resultado é bastante famoso e tem importância
central tanto em Teoria de Bases de Grõbner comutativas, quanto em Teoria de Anéis comutativos
em geral

Vale ressaltar que na demonstração aqui apresentada alguns conceitos importantes da Teoria
Bases de Grõbner serão utilizados e a própria definição dessas bases surgirá de maneira natural.
Ademais, a prova aqui apresentada é construtiva, diferentemente da demonstração original desse
teorema. Além disso, o fato da Teoria de Bases de Grõbner ser utilizada para demonstrar um
resultado tão central serve como um indício de sua importância.

Teorema 2.4.2 r7'eorema da Base de .llÍlbert,) Todo ideal / de .lílzi
gerado, ou seja 1= kgX.g'z... . ,gÜ, para ülg'uns g\,g2,... ,gK ç: l.

z.l é .Ênifamenfe

Demonstração. Primeiramente, se / = {0} não há o que fazer. Assumimos então que
existe um polinõmio não nulo em / e consideramos o ideal </> , que é monomial poi defini-
ção. Pelo Lema de Dickson (Teorema 2.4.1), </> é finitamente gerado por monõmios, i.e.
(.r> = <bi,b2, . . . ,bk>. Porém, como cada b{ pertence a <.r> e é um monõmio, segue que
bÍ :: Za/z, para algum /i C /. Cota isso, temos que existem polinõmios /1, ./'2, . . . /k em

/ tais que <.r> = </i, /2, . . . , /k>. Xlostiaremos que {/i, /2, . . . /k} constitui um conjunto
gerador para / (naturalmente esse conjunto é finito).

Por um lado,/i,/2, . ../k pertencem a .r, de foiiiia que </i,/2,. .. /k> Ç /. Resta 'L'erificar
que / Ç </1, /2, . . /k>. Assttnlimos por contradição que isso não é verdade, ou seja, blue

OComctenios a(lui um pequeno abuso de notação e identificamos o elemento z(ai ,o2.
coill o eleiiicnto =(cii-n2,---,a. i,o) de /(,l i, . . . ,=lll.

.cl« i) de /{lzi,=2, ,« -]



2. Motivação e Bases de Gróbner Comutativas 39

existe um conjunto .A Ç / não vazio formado pelos elementos que não pertencem ao
ideal gerado por /i,/2,.../k.
).las então, pela presença de uma ordem monomial, temos que o conjunto .A possui um
menor elemento. Tome então um polinõmio p c .A, tal que P é mínimo em .A, ou sda,
qualquer outro polinõmio com monõmio líder menor (se exista!) não pertence a .A. Por
outro lado, P C /, logo Pé divisível por /, (digamos que P = a;'/.), para algum l $ { $ k.
Podemos então escrever

h-P B«',
Com isso, h € .r e h < P, donde h C </i, .f2, . . . /k> (pela minimalidade de p8 ou h = 0
Mas então p também pertence a </i, /2, . . . /A>, uma contradição.

Logo, / Ç </i, /2, . . ./k> e concluímos que / = </i,/2, . . . /A>, o que encerra a demons
tração. H

O sucesso da demonstração apresentada para o Teorema da Base de Hilbert faz uso de uma
propriedade fundamental do conjunto {.fi, /2, . . . /kl: </i, /2, . - - , /#J = <.r>, ou equivalentemente,
para todo polinõmio h não nulo de /, existe /., (l $ i$ k) tal que /i divide h. Essa é exatamente
a propriedade chave das Bases de Grõbner.

Definição 2.4.3 ('.Base de Grõbner,) Um suóc07Üunto G de um ideal / de .Klzi, . . . ,z.l é uma

Base de Grõbner para -r Ína ordem bonomia/.#zada) se <G> = <-r>, ou eguiuaZentemente se, para
todo polãnâmio não nulo j C 1, existe uln polãnâmio g € G tal qxe g divide j

Chamamos a atenção do leitor para o fato de que o conjunto G presente na definição acima pode
ser infinito.

Uma observação interessante é que todo ideal não nulo possui uma Base de Grõbner (todo ideal
é uma Base de Grõbner para si mesmo). Além disso, uma pequena modificação na demonstração
do Teorema 2.4.2 nos mostra que uma Base de Grõbner para um ideal / gera / (como ideal). Com
isso, freqüentemente hos referiremos apenas a uma Base de Grõbner G, o que quer dizer que G é
uma Base de Grõbner para o ideal gerado por ela.

Vale observar ainda que, apesar de seu nome, uma Base de Grõbner para um ideal / não é
uma base de .r como espaço vetorial (em geral não é nem mesmo um conjunto gerador como espaço
\etorial). A fim de ilustrar a definição acima, apresentamos um exemplo:

Exemplo 2.4.2 Considere /{l=,Z/l com a ordem de grau e lexicografia (z > y). Tome
F ' {/i,./;2} e / o ideal gerado por F, onde /l :: z3 2.r3/ e /2 :: z2g/ Então
o conjunto -F não é uma Base de Gióbner para /. De fato, /iy -- .f2z = --z2 € .r, mas
--z' e ( ÍI . .rp)

.\diante nesta seção, velenlos como construir Bases de Grõbner a partir de uin conjunto
gerador. Por ora, podemos citar que o conjunto {=3 -- 2zZ/, z2y -- 23/2 +z, =2, 2zy, 2y2 -- z}

é uma Base de Grõbner para / (na realidade, o conjunto {z2,2zg, 2Z/2 z} também é
uma Base de Grõbner para /, embota ele não contenha nen] .fi nem ./:2). A

)
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O seguinte resultado fornece uma das propriedades mais importantes das Bases de Grõbner
e justifica a observação sobre elas feita logo após a apresentação do Algoritmo da Divisão para
polinõmios comutativos.

Proposição 2.4.3 Sda G uma Base de Grõóner de um {dea/ / de Klzi,...,z.l e seja /
K'lzi, . . . , znl ul/z po/{nómio. .Enfio ezísfe um lírico polinórrzáo /' € ,f(lzi) . . . , znl fa/ que;

C

1. Nenhum termo de j" é diuisíuet por um elemeTito do conjunto ê

2. Existe g C l tat que j g+/'

Em particular, essa proposição nos garante que a saída do Algoritmo da Divisão ao se utilizar
uma Base de Grõbner independe da ordem em que os elementos dessa base são escolhidos durante
as reduções feitas pelo algoritmo. Outra conseqüência importante é o seguinte corolário.

Corolário 2.4.4 Seja G uma -Base de Gróbner de um idem! -r de Klzi, . . . , z,ll e sega / urn polinómio
em Klzi,. .. ,z.l. Então /' := DivtsÃoCouuT(G,/) é água/ a zero se e somente se / pertence a
/

Demonstrações para os análogos desses dois últimos resultados no contexto não comutativo serão
apresentadas adiante. Omitimo-nas daqui pelo caráter superficial desta seção e pelo fato de que
as demonstrações feitas no caso não comutativo são facilmente adaptáveis para cá. llustramos a
importância desses resultados com um exemplo de sua aplicação para resolver uma instância do
problema da pertinência, dada uma Base de Grõbner para o ideal de interesse.

Exemplo 2.4.3 Tome Ã'lz,Z/l com a ordem de grau e lexicografia (= > Z/) e G =
{z2 2zZ/, 2y2 -- ]ç} a Base de Grõbner vista no exemplo anterior. Seja ainda .f :: z2y
2y2 + a; vamos utilizar o Algoritmo da Divisão para mostrar que / C <G>. Exibimos a
seqüência de reduções realizada pelo algoritmo:r

O algoritmo escolhe z2: / +-- z2Z/ -- 2y2 + z -- z2Z/ :: --2Z/2 + z

O algoritmo escolhe 2y2 -- z: / -- 0 e o algoritmo pára, devolvendo 0 como saída, donde
se conclui que ./' pertence ao ideal <G>. A

Voltamo-nos agora para a importante questão de como encontrar Bases de Grõbner para um
ideal .r a partir de um conjunto gerador F. Intuitivamente, o conjunto F pode não conter todos
os monõmios líderes de /, pois podem ocorrer cancelamentos de monõmios líderes, como visto no
Exemplo 2.4.2. .A fim de transformei F em uma Base de Grõbner, precisamos do conceito de
S-polinõmio.

Definição 2.4.4 r'S-PoZánómio,) Seya7rz /, g po! nórn.íos de /rl ]
g e

:r.l. O S-polínõmio (Je / e

zNote que mais de uma seqüéncia dc reduções é possíx'e]. Entretanto, dc acordo com a Proposição 2.].3, pelo fato
de termos uma Base de Grõbner r'm mãos, diferentes seqüências de reduções não alteram a saída do algoritmo. O
leitor cénico é convidado a examinar a saída do algoritmo para uma seqüência diferente de reduções da apresentada
neste exemplo.
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;çf, ü :- - iüa;
onde ='1 é o mínimo múltiplo comum de f e B, ou seja, se j = =' e â= ací3, com a - (al,cx2,
e P=(Pt,P2,...,Pn), e«fão7=(''i,'y2,...,l«), com7i {ai,Pi}), p«. l $í $n.

7 .1

,««)

Os S-polinõmios são projetados para que ocorra o cancelamento de monõmios líderes; se reto-
marmos o Exemplo 2.4.2, teremos:

SI..jl., ja] = uf\ -- =f, - --P'

O seguinte teorema é de fundamental importância para encontrarmos Bases de Grõbner para um
ideal a partir de seus geradores e nos fornece um critério para decidir quando um conjunto gerador
é uma Base de Grõbner.

[l'eorema 2.4.5 Sela .r um idem/ de K lzi, - . . , znl. Então um c07Üunto gerador (; :: {gi, g2, . . . , gk}
de l é «ma Base de Grõbner para l se e somente se para todos os pares (i,j), com i# j, S(gi,gj)
se reduz para zero sobre G (para alguma ordem em que os elementos de G são considerados Feto
Algohtmo da Divisão).

Com esse resultado, podemos apresentar o Algoritmo de Buchberger, que constrói uma Base de
Grõbner para um ideal / a partir de um conjunto gerador F

A ideia básica do algoritmo é considerar cada S-polinõmio entre elementos de -F. Então, para
cada um deles, o algoritmo calcula sua redução sobre F e a adiciona em -F, caso ela não seja nula.

Se tomarmos como exemplo o S-polinâmio visto acima, o algoritmo incluiria --=2 em .F e, com
isso, esse S-polinõmio passaria a se reduzir para zero sobre F (pelo menos para alguma seqüência
de reduções). Uma descrição do Algoritmo de Buchberger pode ser vista no Algoritmo 2.4.2.

Algoritmo 2.4.2 Algoritmo de Buchberger (BucnBERGER)
O algoritmo recebe como entrada um conjunto F = {/1,/2, . . . , /n} de geradores de um ideal / e
devolve um conjunto G a F' que é uma Base de Grõbner para /

BUCHBERGER(.F)
1 G-F
2 repita
3

4
a
6

Í

8 até G = G'
9 devolva G

G'--G
para cada par .fi, /J C G
faça r -- DivisÃoCoxiu'r(G, S(/i, /l))

se , # 0

então G -- C; U {,}

),mostramos então como esse algoritmo pode ser utilizado para encontrar uma Base de Grõbner
para o ideal do Exemplo 2.4.2.
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Exemplo 2.4.4 Sejam F e / como no Exemplo 2.4.2. O Algoritmo de Buchberger trata
os seguintes S-polinõmios.

S(/i, /2) = --z' +p --z', e F' - f' U {/3 := --'ç }

S(/i, /3) = --2z3/ :+r' 2zZ/, e /' '- F U {/4 := --2zZ/}

S(.f2, /3) = --2Z/2 + z ::)pp --2g2 + z, e F -. .F U {.h := --2y2 + z}

S(.fi, /4) = 2zy2 ::+/;. 0

Os demais S-polinâmios envolvendo elementos de F também se reduzem todos para zelo
sobre F. Logo, o conjunto G não é mais modificado e o algoritmo pára, devolvendo o
conjunto {./i, /2, /3, /4, /5}, que é de fato uma Base de Grõbnei para /, como comentado
no Exemplo 2.4.2. A

O leitor interessado encontra demonstrações de cora'eção e outros comentários em referências
voltadas para o caso comutativo IBuc65, CL097, BW93j. Limitamo-nos a mencionar que o Teorema
da Base de Hilbert tem uma importância fundamental na demonstração de que o processo acima
pára, tendo como conseqüência que todo ideal de K lzi, . . . , z-nl possui uma Base de Grõbner finita
(e que pode ser encontrada pelo Algoritmo de Buchberger). Destacamos esse importante fato no
seguinte teorema.

Teorema 2.4.6 Se/a F = {/1,/2,...,/n} o conjunto gerador de um ideal .r rzão nu/o do anel
de polánómãos comutafãz/o, .f(lzi, . . . , znl. $e F /or /ornecido como GRITada pata o ÁZgoMfmo de

Buchberger, esse terminará em üm número anito de passos e deuotlierá uma Base de Grõbner Brita

Destacamos que o Algoritmo de Buchberger constitui o elemento final para resolver o problema
da pertinência em Klzi, . - . ,z.l. ])e fato, para resolver a pertinência em .Klzi, . . . ,Znl, basta
encontrar uma Base de Grõbner para o ideal de interesse por meio do Algoritmo de Buchberger e
então utilizar o Algoritmo da Divisão, à luz do que foi feito no Exemplo 2.4.3.

Lembramos ainda que, conforme mencionado na Seção 2.1: esse processo fornece uma solução
para o problema da igualdade em quocientes de Ã'lzi, . . . ,z.l. Com efeito, dado um conjunto
gerador para um ideal .r de X lzi, . . . , znl, para decidir se / + / = g + /, basta encontrar uma Base

de Grõbner para / com o .Algoritmo de Buchberger e então calcular a redução de / -- g sobre essa
Base de Grõbner. A saída do .âlgoritmo da Divisão será zero se e somente se a classe de equivalência
de / for igual à de g em Klzi, . . . , z.l//. .Alternativamente, pode-se calcular a redução de / e de

g sobre essa Base de Grõbner. Eles estação na mesma classe de equivalência se e somente se essas
reduções forem iguais.

\.'ale mencionar ainda que o .Algoritmo de Buchbelger está descrito de uma maneira \:aga, per-
mitindo uma série de impleinentações alternativas. De fato, existem muitas "melhorias" que podem
ser feitas nesse algoritnlo, toi'içando-o mais eficiente.

Em particular, há ci'itérios que permitem ignorar certos tipos de S-polinõmios e ainda assim
encontrar limo Base de Grõbner, ou mesmo colisiderá-los ein ordens direi'entes e caiu isso reduzir o
número de operações realizadas pelo algoiitmo.8 A busca por tais melhorias constitui ainda hoje
Rima área bastante atiça de pesquisa e sem resultados conclusivos. O leitor interessado encontra

#

'.A estratégia que uma implementação do .Algoritmo de Buchberger utiliza para decidir qual a ordem em que os
S-polinõmios são considerado é conhecida na literatura como estratégia de seleção.
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muitos artigos na área IBuc79, GMN+91, GÀ/188, Tra891. Ainda, as Seções 2.9 de ICL0971 e 5.5 de
IBW93j fornecem boas introduções a esses assuntos.

Contudo, cabe mencionar que o algoritmo devolve a saída esperada em um número anito de
passos para qualquer ordem em que os S-polinõmios são considerados e qualquer ordem de reduções
realizada sobre eles.

Comentámos também que foram realizados estudos envolvendo a complexidade de tempo e
espaço desse algoritmo para diferentes alternativas de implementação. Não exploraremos os detalhes
dessas análises, mas cabe mencionar que o Algoritmo de Buchberger consome espaço exponencial.9
O leitor interessado encontra maiores detalhes nas Seções 2.9 de ICL097j, 21.7 de jvzGG991 e no
apêndice de IBW93j. Um bom resumo dos resultados mais recentes nessa área é dado por E. W.
h/layr IMay971.

Encerramos a seção citando brevemente algumas áreas de aplicação das Bases de Grõbner co-
mutativas. A literatura é muito rica nesse assunto, de modo que apenas tocaremos nos pontos
principais. Conforme visto anteriormente, a Teoria de Bases de Grõbner nos fornece uma so-
lução algorítmica para os problemas da pertinência em ideais e da igualdade em quocientes de
Klzi, . . . ,z.l. Ademais, elas possuem sérias aplicações em Geometria Algébrica. Elas fornecem
soluções para sistemas de equações polinomiais, a possibilidade de responder (algoritmicamente)
perguntas importantes sobre ideais e foram utilizadas em métodos de criptanálise recentemente
IFJ03j (graças a sua capacidade de resolver sistemas de equações polinomiais).

O leitor interessado encontra muitos detalhes dessas aplicações (e de várias outras) nos livros
sobre o assunto ICL097, BW93, vzGG99, AL94j.

9É válido comentar (!ue existem diferentes alternativas para medir o "tamanho" de um conjunto de geradores de
um ideal de Kl=1 , . . . ,n.l. Em particular, costuma-se levar em consideração o número de elementos desse conjunto,
os graus das variáveis e o tamanho do suporte desses elementos, bem como seus coeficientes. Contudo, é sabido que o
Algoritmo de Buchbergcr pode retornar um conjunto com número de elementos exponencial no número de elementos
do conjunto fornecido como entrada IXlay971.





C APÍ'T'UT.n R

INTRODUÇÃO A BASES DE GRÕBNER NÃO
COMUTATIVAS

Este capítulo fornece uma introdução à Teoria de Bases de Grõbner não comutativas. Ao
contrário do que fizemos no Capítulo 2, a apresentação dada aqui será bastante detalhada e extensa,
uma vez que esta teoria será o foco de todo o trabalho. Neste capítulo e nos que seguem, abordaremos
sempre o caso não comutativo, a menos que explicitado de forma contrária.

As idéias envolvidas na Teoria de Bases de Grõbner não comutativas foram inicialmente estuda-
das de forma independente por Bokut IBok761 e por Bergman IBer781. De fato, o Lema do Diamante
de Bergman tem um forte impacto nesta teoria, como será explicitado na Seção 4.2.6.

Entretanto, quem primeiro considerou essa teoria de um ponto de vista mais computacional foi
Mora IÀ/lor86, Mor941, introduzindo uma generalização do Algoritmo de Buchberger para o caso não
comutativo (em particular para a álgebra livre), conhecido como Procedimento de h'lona.

Desde o surgimento da Teoria de Bases de Grõbner não comutativas, uma série de estudos foram
feitos a seu respeito IMor94, Gre97, Ufn981. Além disso, outros trabalhos, contendo generalizações,
aplicações e refinamentos foram apresentados.

Um desses desenvolvimentos será especialmente interessante para este trabalho. 'llata-se da
generalização da teoria do contexto das álgebras livres para o das álgebras de caminhos feita por
Farkas, Feustel e Green IFFG93, Gre97]. De fato, nossa exposição trabalhará nesse contexto mais
geral e não no das álgebras livres.

A seção 5 de IGre971 traz mais comentários sobre aplicações da teoria de Bases de Grõbner no
estudo de módulos, de resoluções projetivas, álgebras de Koszul, entre outras. Vale ressaltar que o
uso da Teoria de Bases de Grõbner no estudo de séries de Hilbert e de Poincaré foi explorado por
Ufnarovski IUfn80, Ufn891.

É bem conhecido o fato de que existe uma forte ligação entre a Teoria de Bases de Grõbner e
Sistemas de Reescrita de Termos IDJ901. Apesar de não termos a pretensão de explorar nenhum
aspecto dessa ligação neste trabalho, comentámos que a computação de uma Base de Grõbner pode
sei vista como uma forma especial do método de Knuth-Bendix. Um polinõmio pode ser considerado
como uma regra de reescrita e, com isso, lama Base de Giõbner passa a ser um conjunto convergente
de regras de reescrita. Bündgen IBün91, Bün921 mostra que de fato o Algoritmo de Buchberger
coiiesponde ao método de Knuth-Bendix.

Poi outro lado, podemos considerar sistemas de reescrita de sf7'ángs IB0931 (eles são uma forma
particular de sistemas de reescrita de termos) . .Assim, o método de Knuth-Bendix para esses sistemas
particulares de reescrita pode ser visto como um caso particular do Procedimento de flora. Tal
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ligação foi explorada por Heyworth ÍHey001

E importante ressaltar que existem uma série de pacotes computacionais que implementam os
algoritmos e procedimentos da Teoria de Bases de Grõbner não comutativas. Entre eles, destacamos:

Opas O pacote Opas foi desenvolvido por B. Keller como parte de sua tese de doutorado IKe197,
Ke198, GHK97]. Ele trabalha no contexto das álgebras de caminhos.

NCGB O pacote NCGB foi desenvolvido por M. Stankus, J. W. Helton et al. e trabalha no
contexto das álgebras livres. Ele foi desenvolvido para ser utilizado em conjunto com o soPware
À/lathematica.

Bergman Desenvolvido por J. Backelin, V. Ufnarovski et al. em Standard -Liso. O pacote Bergman
trabalha com ideais homogêneos no contexto da álgebra li't're.

GNBP Consiste de um pacote para o GAP4 implementado por A. M. Cohen e D. A. H. Gijsbers
Trabalha com a álgebra livre.

Deve estar claro que abordaremos neste capítulo e no seguinte uma generalização do que foi
apresentado de forma sucinta no capítulo anterior sobre Bases de Grõbner comutativas. Dessa
forma, o leitor pode ter em mente o problema da pertinência para ideais abordado durante todo o
Capítulo 2.

Existem muitas semelhanças entre o que será feito daqui em diante e a linha do que foi feito nas
Seções 2.2, 2.3 e 2.4: utilizaremos um conjunto gerador "especial" de um ideal para "dividir" um
elemento do ideal por esse conjunto. A pertinência do elemento no ideal pode então ser decidida
analisando-se o "resto" dessa divisão.

Contudo, vale mencionar que nessa generalização surgem alguns problemas inexistentes no caso
comutativa. Os seguintes problemas serão discutidos detalhadamente em suas respectivas seções,
mas é válido apresentar um breve resumo neste momento:

e No caso comutativo há sempre a garantia de existência de uma Base de Grõbner finita, de
forma que o Algoritmo de Buchberger sempre termina sua computação (Teorema 2.4.6). Para
o caso não comutativa, entretanto, existem exemplos de ideais finitamente gerados que não
possuem nenhuma Base de Grõbner finita, independente da ordem dada nos termos (vede
Exemplo 3.2.3).

Com isso, temos que o procedimento de flora pode nunca finalizar sua computação. Por outro
lado, existe a garantia de que se o ideal admitir alguma Base de Grõbner finita (para a ordem
dada) então o procedimento de flora terminará e devol'hera unia Base de Grõbner finita.

e O problema de calcular uma Base de Grõbner não é computável.i A demonstração original
para esse fato é atribuída a flora l)lor91, Xlor941 e foi incluída na Seção 4.4.

Essa demonstração collsiste em reduzir o problema cla palavra (sabidaniente indecidível) para
o problema da pertinência para ideais. Então, se uma Base de Giõbner pode ser construída,
podemos resolver o pl'oblema de pertinência para um dado eletnento, por meio do algoritmo
da cli'cisão, o que nos levaria a uma solução pala o problema da palavra.

l .Adiarcmos lula discussão sobre o sentido preciso dessa aârmação para a Seção 4.4
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Outros pontos que destacam a maior complexidade do caso não comutativo quando comparado
com a versão comutativa da teoria foram apresentados por Green, Mora e Ufnarovski IGNIU98j.

Diante desses problemas, surgiram muitos estudos que se restringem a classes de álgebras para
as quais os problemas descritos acima se tornam mais tratáveis. Entre elas, mencionamos álgebras
solúveis, introduzidas por Kandri-Rody e Weispfenning IKRW901, álgebras de envelopamento de
álgebras de Lie, álgebras que sejam o quociente de uma álgebra livre por um ideal homogêneo
INlor941 e álgebras bi-autómato (introduzidas por Mansson e Nordbeck IA/IN021 e exploradas no
Capítulo 5). Outras generalizações da teoria foram apresentadas por Mora IMor941.

Este capítulo apresenta inicialmente as bases da teoria com resultados e deânições iniciais na
Seção 3.1. Em seguida, apresentamos na Seção 3.2 o conceito de Base de Grõbner e exploramos suas
principais propriedades e exemplos. A Seção 3.3 contém um resultado importante sobre álgebras
de dimensão finita que afirma que se uma álgebra -R// tem dimensão finita, então o ideal .r possui
uma Base de Grõbner finita. Ainda nessa seção, apresentaremos mais dois resultados envolvendo
álgebras com essa propriedade.

Ainda, a Seção 3.4 apresenta propriedades fundamentais das álgebras para as quais se pode
desenvolver uma Teoria de Bases de Grõbner não comutativas e estabelece um forte paralelo entre
estas e as álgebras de caminhos. Em particular, apresentaremos um teorema de Green IGre001 que
afirma que toda álgebra para a qual se pode desenvolver uma Teoria de Bases de Grõbner não
comutativas é um quociente de uma álgebra de caminhos.

Finalmente, o Algoritmo da Divisão, o Procedimento de Mora e algumas questões envolvendo
computabilidade (incluindo as questões acima mencionadas) serão abordados no Capítulo 4.

3.1 Conceitos Iniciais

Daqui em diante, denotaremos por .K um corpo e trabalharemos com uma álgebra -R sobre K.
Além disso, assumiremos sempre que nossas álgebras são finitamente geradas.

Assumiremos ainda que 23 é uma base de R como espaço vetorial multiplicativa, isto é, para
todos bt e b2 em 23, vale

bi b2 c Zj U {0}

Em outras palavras, B é uma base multiplicativa se 6 U {0} for um semigrupo.
Vale comentar que a noção dada aqui de base multiplicativa pode ser vista como uma generali-

zação do conceito de base multiplicativa utilizado em outras áreas da Teoria de Representações de
.Algebias IBGRS851. Entretanto, os conceitos se tornam muito parecidos a partir do momento em
que âxamos uma ordem admissível nesta base, conforme será feito adiante.

Chamaremos os elementos de uma tal base 6 de monõmios ou termos. Por hora. assumiremos
colho hipótese que a divisão em 23 é reflexiva, no seguinte sentido: se b é um elemento de B, então
existem bi e b2 em Zi tais que b = bibb2. Unia conde(lüência importante dessa suposição é que um
inonõmio b divide outro monõmio a se e somente se existem monõmios bi e b2 tais que a = bibb2.
À.tais adiante, o Corolário 3.4.3 nos mostrará que essa hipótese não constitui nenhuma perda de
generalidade, tema vez que todas as bases multiplicativas que servem para os nossos propósitos
possuem essa propriedade

Dado uln alfabeto finito X = {=1, z2, . . . , z. }, podemos mencionar colho exemplo a álgebra livre
sobre X, clenotada por .r(<X>. Neste caso, o conjtmto X* das palavras sobre X forma uma base
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multiplicativa de K<X>.
Ainda, dado um grafo (finito) I', podemos considerar a álgebra de caminhos .Z(I', com o conjunto

de todos os caminhos em I' (denotado por P) constituindo uma base multiplicativa para KT. Esses
de fato, são os os dois exemplos centrais que utilizaremos ao longo de todo o trabalho.

Por um lado, a álgebra livre pode ser vista como um caso especial das álgebras de caminhos,
conforme comentado na Seção 1.4. Entretanto, optamos por explicitar exemplos e particularidades
desse caso devido ao seu largo uso e por ele ter sido o contexto do trabalho original de flora.

Prosseguimos então apresentando o conceito de ordem admissível. Esse conceito é uma ge-
neralização da definição de ordem monomíal vista para o caso comutativo (Definição 2.4.1) e tem
exatamente o mesmo objetivo.

Definição 3.1.1 ('Ordem .AdmissÍueZ,) Z)iremos gaze tina ordem $ em uma base muZfip/ãcafiua B
é admissível se, para todos p,q:t em B, as seguintes condições forem satisfeitas.

1. < é umcl boü ordem em B

2. p < q implica rp < rq, se ambas as muttipEicações .forem não nulas

3. p < q implica Tn' < qr, se ambas as multiplicações .forem não nulas

4. p divide q implica p $ q

Seguem alguns exemplos de ordens admissíveis para a álgebra livre e para as álgebras de cami
nhos. Considere, para tanto, as bases multiplicativas X* de K<X> e P de KT

Ordem de grau e lexicografia (abreviada por deglex) A ordem de grau e lexicografia é pro-
vavelmente a ordem admissível mais utilizada ao se lidar com Bases de Grõbner não comu-
tativas. Contudo, antes de fornecer sua definição, é preciso mostrar como ordenar elementos
lexicograficamente.

Para a álgebra livre, podemos dar uma ordem total nas letras de X. Com isso, dizemos que
u = zÍlzÍ2 ' ' zik em X+ é lexicograficamente menor que outra palavra w = zj:zj2 ' ' ' z.jr
se

u- :; tlk, para algum l # k C X* ou

existe l $ à $ nlin(k,Z) tal que z{. = zj., para l $ t < à e z{. < =j., de acordo
com a ordem dada nos elementos de X.

\.'ale obser\'ar blue esta é exatamente a ordem alfabética utilizada em dicionários (o que justifica
self nome). Para ver alguns exemplos, podemos assumir que X = {a, b, c} e que a ordem dada
nos elementos de X é a < b < c. Então teremos:

l / .2 / h / h2

nb2 < ab3 < b

a.b > íz2b > a3ó >. a-ib >
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Note o leitor que a ordem lexicográfica definida acima é uma ordem total. Ainda, vale salientar
que essa ordem, embora utilizada para o caso comutativo como monomial não é admissível. De
fato, o terceiro exemplo acima nos mostra uma cadeia descendente infinita em -lr<a, b, c>. Isso
mostra que a ordem lexicográfica não é uma boa ordem em X* e, portanto, não é admissível
para o caso das álgebras livres (e, conseqüentemente, não é admissível para o caso mais geral
das álgebras de caminhos, visto a seguir).

A ordem lexicográfica em P' para o caso das álgebras de caminhos é definida de maneira bas-
tante análoga. Dada uma álgebra de caminhos .lrl', ordenámos totalmente e independente-
mente os vértices e os arcos de I' (como estamos assumindo que nossas álgebras são finitamente
geradas, esses dois conjuntos são finitos). Com isso, dados dois caminhos p = pipa PA: e
q :: qtqU ' qz escritos na forma canónica, temos que p é lexicograficamente menor que q
se

p é um vértice e q é um caminho de comprimento não nulo ou
p e q são vértices e p < q na ordem definida entre os vértices ou
p e q são caminhos de comprimento não nulo e

q = pk, para algum caminho k de comprimento não nulo ou
existe l $ h $ min(k,/) tal que pt = qt, para l $ t < h e ph < qh, de
acordo com a ordem dada nos arcos.

Seguem alguns exemplos para a álgebra de caminhos construída a partir do grato I' da figura
abaixo. Considere ui < u2 < . . . < u5 e a < b < c < d < e < /.

ul < a < ab < b < dej

ctbc < de < e

d > cabal > (cab)'d >

Chamamos a atenção pata o fato de que a ordem lexicográfica definida acima para álgebras de
caminhos é compatível com a definida para a álgebra livre, no seguinte sentido. Se tomamos
X = {zi, z2, . . . , .r..} e a á]gebra livre K<X>, podemos construir um grifo ]l com apenas um

vértice e a. laços e teremos um isomorfismo p : /(<zl,z2, . . . , z.> --., Ã'.17.2 Seja ainda <i a

ordem lexicográfica definida para a álgebra livre e <2 a definida para álgebras de caminhos.
Então, se b, c pertencem a X*, b <i c se e somente se .p(b) <2 p(c).

Finalmente podemos dizer como ordenar elementos utilizando a ordem de grau e lexicografia.
Sejam p: q dois calilinhos em P' (ou duas pala'ç'ras de X*). Então p é menor que q se

Detalhes (!esta construção são dados na Seção 1.4
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llPll < llqllou

IREI = leal e p é menor que q lexicograíicamente

Seguem alguns exemplos para -K<a, b, c> (com a < b < c)

1 < b < a2 < b2 < aa
h,l ..., h2n ., h3n ..,, h4n

Para ver alguns exemplos para a álgebra de caminhos, considere o grato I' visto anteriormente,
com a mesma ordem dada nos vértices e arcos.

ul < a < b < ab < de/

e < de < c«b < c.bd < (c«Z,):d

Deixamos para o leitor os detalhes da verificação de que a ordem de grau e lexicograâa é
admissível. Para ver que ela é uma boa ordem, basta notar que o conjunto formado pelos graus
de todos os elementos de P' (ou de X*) é bem ordenado (é um subconjunto de {0, 1, 2, 3, . . .}).
Além disso, uma vez que tanto o grato, quanto o alfabeto considerados são finitos, existe
apenas um número finito de elementos com o mesmo grau.
Então, se tomamos um subconjunto .A de ? (ou de X*), existe um inteiro { 2 0, que é o mínimo
dentre os graus dos elementos de .A. Assim, podemos tomar B como sendo o subconjunto de
.4 composto pelos elementos de grau igual a i. Não é difícil ver que todos os elementos de
.4 \ .B são estritamente maiores que os elementos de -B (pela definição da ordem de grau e
lexicografia) e que B é finito. Portanto, .B é um conjunto anito e totalmente ordenado, donde
segue que B possui um menor elemento b, que será o menor elemento de .A.

Ordem de peso e lexicografia (abreviada por weight-lex) Esta ordem constitui uma gene-
ralização da ordem deglex e é definida para .K<X> da seguinte forma. Dada uma aplicação
peso #' : X ---, {1,2,3, . ..}, definimos é : X* ---, {0, 1,2,3, . ..} sua extensão natural. Ou

sda, se a = zi::r{, ' z{. é um elemento de X*, então Ó(a) = E:;-i Ó(zi,) (com a convenção
de que @(1) = 0). Com isso, dadas duas palavras u e w, dizemos que u é menor que w se

Ó(u) < é(.«) ou

Ó(u) = Ó(w) e u é menor que w lexicograficamente

A mesma ordem pode ser generalizada para uma álgebia de caminhos -KI' se tivermos uma
aplicação @ : .A(1') ---, {1, 2, 3, . . .} e a estendermos para #' : P' ---., {0, 1, 2, 3, . . .} da seguinte
maneira. Seja p = eie2 ' . . ek um caminho escrito en] sua folha canónica. Então @(p) = 0 se
p é -- «értice o« Ó(p) = E::. é(ei).

Ordem de peso e lexicografia reversa (abreviada por rev-weight-lex) Esta ordem é muito
similar à anterior, diferindo apenas no fato de que ela utiliza a ordem de lexicografia reverso
pala ordenar elementos de inesino peso (valor de é). Resta-nos então definir a ordem lexico-
gráfica reveisa para X* e pala P'

Dada unia ordem total nas letras de X e se ü :; zii rÍ2 ' ' 'zik e to := #jizj2 ' ' 'zji são (luas
palavras de X', dizemos que ?l < w se
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w = au, para algum l # a € X* ou
existe 0 $ A < min(k,Z) tal que zí... = zj..., para 0 $ t < h e zí*.. < zj..., de
acordo com a ordem dada nos elementos de X.

De maneira similar, podemos definir a ordem lexicográfica reversa para P Como antes, ordene
totalmente e independentemente os vértices e os ai'cos de I'. Então, dados dois caminhos
p :: pipa ' pk e q :: qiq2 ' q! escritos na forma canónica, temos que p < q se

p é um vértice e q é um caminho de comprimento não nulo ou
p e q são vértices e p < q na ordem definida entre os vértices ou
p e q são caminhos de comprimento não nulo e

q = ap, para algum caminho a de comprimento não nulo ou
existe 0 $ h < min(k, Z) tal que PÊ;.t = q! t, para 0 $ t < h e pk-Õ < qz
de acordo com a ordem dada nos arcos.

h)

Ordem comutativo-lexícográfica (abreviada por comum-lex) Considere IXI o monóide livre
comutativo sobre o alfabeto X. Seja g : X* --., IXI o homomorfismo canónico. Note que IXI
é precisamente o conjunto dos monõmios do anel de polinõmios comutativo em a variáveis.
Então u € X* é menor que w C X* se

p(u) < y(w) utilizando a ordem deglex definida para o caso comutativo (vede Seção
2.4) ou
p(u) = p(w) e u é menor que w ]exicograíicamente.

Antes de prosseguirmos com alguns resultados fundamentais envolvendo ordens admissíveis, fa-
remos uma breve discussão sobre alguns aspectos da própria definição desse conceito. Em particular,
as condições 2, 3 e 4 da definição são comumente formuladas de maneira distinta à aqui apresentada
quando a definição é referente apenas à álgebra livre (e essa é uma situação comum).

Em linhas gerais, ao trabalhar com a álgebra livre, podemos agrupar as condições 2 e 3 em
apenas uma e eliminar a condição 4. Formalizamos essa discussão nas seguintes afirmações.

Afirmação 3.1.1 Sda 23 uma base multiplicativa faZ que 23 . 23 Ç 23 6.e. fadas as mulfip/{cações
envolvendo elementos de 23 são não nulas) e sejam p, q € B. Então as condições 2 e 3 da De$nição
3.1.1 são eq'uiuatentes a

2'. p < q implica ttpr < uqr, para todos u,r em B

Demonstração. Xlostiaremos inicialmente que se as condições 2 e 3 são verdadeiras,
então a condição 2' também é verdadeira (nas hipóteses da afirmação). Sejam então
p, q € 23 com p < q. Como as multiplicações entre elementos da base são não nulas,
concluímos que, dado tl um elemento (lualquer de Zi, up < lzq. Novamente, como as
tnultiplicações entre elementos de 23 são não nulas, dado outro elemento qualquer r em
23, temos que tlpr < tzqr, o (lue encerra essa parte da demonstração.

Para o outro lado, assuma que 2' não implica as condições 2 e 3. Então existem p, q € 23,
tais que p < (7 e [lp 2 uq ou pt] 2 qa. X'las se ?tp 2 u.q e todas as multiplicações entre
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elementos de B são não nulas, podemos escolher elementos u' e r de B e considerar os
elementos u'uW' e u'uqr (ambos não nulos por hipótese). Então teremos dois casos:
se up > uq, então pela condição 2' temos que u'upr > u'üqr; se up = uq, claramente
u'uW' = u'uqr. Logo podemos concluir que tt'upr ? u'uqr. Nuas isso é uma contradição,
pois, pe]a condição 2', p < q (nossa hipótese inicial) implica u'uW' < u'tlqr; logo up < uq.
Analogamente, tecemos que pu < qu, o que encerra a demonstração. H

Afirmação 3.1.2 Seja Z$ uma base mulfip/{catiua de urna áZgebra R fa/ que l ra unidade de .l?,)
pertence a B. Então, a condição 4 da Definição 3.1.1 é equivalente a

.4 '. 1 $ p, para lodo p em 6

T)oni nn e+ rn p A
elemento de B.

O fato de que 4 implica 4' é imediato, uma vez que l divide todo

Pala a implicação reverso, tome p e q em 23, tais que p divide q. Isso ocorre se e somente
se existem u e u em 23 (u, u ou ambos podem ser iguais a 1) tais que q = upu. Mas então

l $ u :+p 1 . PU $ UPU -q

Por outro lado,

l $ u ::+ PI $ PU $ q

e p $ q, como queríamos

Afirmação 3.1.3 Sega 23 uma base mzilfiplácatàua de uma álgebra R Za/ que l ra unidade de B,)
pertence a B e B B Ç B (i.e todas as multiplicações envolvendo elementos de 23 são não nulas).
Então as condições 1, 2 e 3 da De$nição 3. 1.1 impticcLm \ <- b, pura todo b em B.

Demonstração. Tome uma ordem $ em 23 satisfazendo as condições 1, 2 e 3 da
Definição 3.1.1. À/lostraremos que l $ b, para todo b em 23.

Suponha que a afirmação é falsa e se.ja b C 23 um contra exemplo, isto é 1 > b. Como as
multiplicações em 23 são não nulas, b: # 0, para todo { > 0.

Assim, pela compatibilidade da ordem $ com a multiplicação em B, teremos:

1 > b :+ b > b2 :+ bu > ba ::+

Isso nos leva a construir a seguinte cadeia descendente infinita: 1 > b > b2 >
contradizendo a hipótese de $ ser uma boa ordem (vede Proposição 1.1.1). H

Com isso, diante das hipóteses de que as multiplicações em 23 são não nulas (i.e. 25 . Zi Ç 23) e
de que l pertence a 23, podemos dizer simplesmente que uma ordem admissível é uma boa ordem
que satisfaz:

Se tl $ u, então a?lb $ aub, para todos tt, u, a e b em 23
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Conforme mencionado anteriormente, essa definição de ordem admissível é muitas vezes utilizada
em abordagens da teoria no contexto das álgebras livres.

Chamamos a atenção do leitor para duas propriedades bastante importantes de ordens admis-
síveis. Primeiro, uma vez que toda ordem admissível é por definição uma boa ordem, elas gozam
da propriedade de que toda cadeia descendente infinita de elementos estabiliza (Proposição l.l.l).
Esse fato foi utilizado na demonstração da afirmação acima. Além disso, toda cadeia descendente
de divisão estabiliza, como nos mostra a seguinte proposição.

Proposição 3.1.4 Seja B tina base muJlãplácat ua de uma áigebza R e seja $ uma ordem admisst'üeJ
em B. Então não existem sequências in$nitas de elementos distintos de t3 da forma bt, bz,ba, . . . ta!
que bi divide bi-t, para á 2 2.

Demonstração. Para provar a proposição, suponha por absurdo que ela seja falsa. En-
tão existe uma cadeia infinita de elementos da forma descrita no enunciado da proposição
Mas, pela definição de ordem admissível (propriedade 4), temos que bt > b2 > ba >
é uma cadeia descendente infinita, o que é um absurdo, dado que $ é uma boa ordem

Outra observação importante é a de que se uma base multiplicativa 23 admite alguma ordem
admissível, então a divisão em B é uma relação antissimétrica. Claro que esta propriedade não é
válida para bases multiplicativas em geral, uma vez que uma base multiplicativa é simplesmente um
semigrupo com zero.

Lema 3.1.5 Seja 23 tina base mu/líp/acatava que admite alguma ordem admissz'ueZ. Se dois e/ementas
bi e b2 de Zi sao tais que bt dzutde b2 e b2 dtuzde bi, então bi := b2.

Demonstração. Tome $ uma ordem admissível em 23. Então, pela definição de ordem
admissível, as hipóteses do lema implicam bi $ b2 e b2 $ bi. a

Com isso, se 23 é uma base multiplicativa munida de uma ordem admissível, podemos considerar
a divisão em 23 como uma ordem parcial. Essa propriedade da divisão será usada livremente no
restante do texto.

Assumiremos daqui por diante que temos sempre uma base multiplicativa 23 em R cona uma
ordem admissível fixada. Em geral, dada uma álgebra R, diremos que R admite uma teoria de
Bases de Grõbner se existem mina base multiplicativa 23 de n e uma ordem admissível $ em Zi.

t'ma vez que temos uma ordem admissível em 23, podemos, dado um elemento não nulo / de
R, encontrar o maior elemento de seu suporte (o suporte de ./' é iim conjunto finito, não vazio e
totalmente oideiiado pela ordem admissível dada). Esse é precisamente o conceito de termo líder.

Definição 3.1.2 r'Termo -Lz'der,) Seja R -u.rna (ílgeb7'a com uzlia base nl?//fzp/ácaíiurz 8 e $ rlrrza
ordena admissíue! ern B. Então, st. .f é -ttM elern.en.to não lt-ulo de R, de$niTnos com.o seta terra,o
líder o maior' etent.ente do suporte de J (de acordo com a ordem admãssÍue! $) e o den.otamos por
f. Clhn'm.nrern.os ain.(tn o coe$ciente de f de coe$ciente tídeT' de f (den.otado por clÇf)).

.4denl.ízís, se ..4 é ur71 suócorÜztzlfo de R, (/e$7}imos Á := {â l a C .Á}.
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Conforme veremos mais adiante (na realidade, o leitor' pode recordar isso de nossa abordagem
da Teoria de Bases de Grõbner comutativas), será muito importante trabalharmos com o conjunto
dos termos líderes de um ideal / de R. Por outro lado, também merecem destaque os elementos de
13 que não são termos líderes de nenhum elemento desse ideal .r. Pala lidarmos com esses elementos,
apresentamos a seguinte definição.

Definição 3.1.3 ('Termo .Normal) -Dado il'm s'uóconyti71fo ..4 de R, um elemento b de 13 é dito

normal com respeito a .A se rzão existe h ern .A fal q'üe h = b. Z)enotaremos ainda por Norna(A) o
conjunto dos termos normais com respeito a .A, ou seja Norm(A) = 23 \ .A.

Vale a observação simples de que, com a notação da Definição 3.1.3, se .A é um ideal: podemos
substituir a condição "b. = b" por "À divide b". Também deve ficar claro para o leitor que, neste
caso em que Á é um ideal da álgebra -R, .A U {0} é um ideal de semigrupo de 23 U {0} e Norm(A) é
um ideal de ordem de B, isto é, se b' divide b e b é um elemento de Norm(A), então b' também
pertence a Norm(A).

No que segue, assumíremos que temos um ideal / de R (dado por um conjunto gerador) e
chamaremos de iN o espaço vetorial gerado pelos elementos de /3 que são normais com respeito a /,
ou seja N = span(Nora(1)). O seguinte teorema possui conseqüências centrais na Teoria de Bases
de Grõbner não comutativas.

Teorema 3.1.6 Seja R 'tina álgeZ}7a com ?lrrza base muiZiplicaf ua 23 e $ tina ordem admissz'ue!

.#zada em B. Seja ainda .r um ideal de n e N = span(Norm(1)). Então

R l © N (como espaço uetorial)

Demonstração. Para provar o resultado precisamos mostrar que a intersecção de .r
com .V é {0} e que todo elemento / de R se escreve como / = // + N(/), onde // C /
e /v ( r ) € iv

Para verificar que a intersecção é zero, assuma g um elemento não nulo em /RiV. Então,
como g é um elemento de R, ele se escreve como combinação linear dos elementos de 23 e,
como ele é não nulo, seu suporte não é vazio. Logo, podemos encontrar o maior elemento
do suporte de g, ã. Portanto, como g pertence a .r, segue, por definição, que â C /. Por
outro lado, como g é um elemento de N = span(Non 1(1)) e ã é um elemento do suporte
de g, segue que a € N, uma contradição com a definição de N. Logo, concluímos que
/0JV

Pala a segunda parte, usei'emos a técnica de indução noetheriana, comentada na Seção
1.1. Siiponha que o resultado é falso e seja / não nulo um contra exemplo de termo líder
mínimo, isto é, / não se esci'eve como / = // + N(./), lilás todo elemento não nulo com
termo líder nlenoi (lue / se escrex-e dessa forma.

Então temos duas possibilidades: / pertence a / ou / pertence a iN. No primeiro caso,
podemos tomar s em .r.tal que g = /. alas então, /' := / -- (ci(/)/cJ(s)).s possui
termo líder menor (lue / ou é zero. No primeii'o caso, segue, pela niinimalidade de /.
que /' se escreve como /' = /; + V(./''), com /; em / c .V(/') enl .V. Portanto, / =
/; +(c!(/)/c/(s))s+JV(/') C /+JV, «:«a contradição. No seg«ndo caso, (c/(/)/.Z(s)).s =
/ € / C / + JV, nos levando a unia contra(lição.
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Por outro lado, se / C N, podemos tomar /' := / -- cZ(/)/. Analogamente, /' =
f'i-bNÇf' ), com j'i em l e Ntf' ) em N an f' -- Q. À.sslm, f -- f'Í-+Ntf' )-tcltf)f ç: l-tN,
ou / = cZ(.f)/ C N Ç / + N', o que encerra a demonstração. H

Uma vez que o teorema acima possui conseqüências fundamentais para o restante da teoria, é
válido explorar melhor seu significado. (Jma das grandes conseqüências desse teorema é que, dado
um ideal / de R, podemos escrever um elemento / de R de forma única como / = // +N(/) (com
// em / e iV(/) em N). Devemos destacar que esse resultado nos dá o respaldo para definir uma
função de R em ]V que associa cada elemento / de R à sua forma normal N'(/). Formalizamos
esse fato na seguinte definição.

Definição 3.1.4 r.F'arma .Normal,) Seja -R 'uma áZgeóra com urna base muZtiplàcafáua 23 e $ uma

ordem admissüel./içada em B. Seja ainda / ?lm ideal de R, N = span(Norm(1)) e / um elemento de
R. Logo, Feto Teorema 3.1.6, existe um úTtico NÇf) em N, tal que f se escreve como f -- fi-FNÇf),
com ji em l.

De$himos então NÇj) como a forma normal de f módulo 1. Denotaremos esse elemento
sempre pot NÇf) ou T)or NiÇf) quando for necessário explicitar o ideal Q que a forma normal se
rede«

Um problema que temos considerado como motivador até aqui é o problema da pertinência para
ideais. Note que / pertence a / se e somente se .V(/) = 0. À/leis que isso, dois elementos de R
estão na mesma classe de equivalência de R// se e somente se suas formas normais forem iguais.
Com isso, se há interesse em estudar o quociente R/.r, as formas normais são bons representantes
de classes de elementos de R// (para, por exemplo, representar essas classes em um computador).

Podemos ainda definir uma estrutura multiplicativa em .N da seguinte forma: para multiplicar
dois elementos de N, basta efetuar a multiplicação utilizando a estrutura de R e tomar a forma
normal do resultado, ou seja, dados /, /' em N, / N /' := .N(/ .x /'). A soma em .V pode ser feita
da mesma forma que em R, dado que .V(/ + /') = N(/) + .V(/'). Com isso, N (munido dessas

operações) é isomorfo como álgebra a R// e computações em R// podem ser feitas por meio do
cálculo de formas normais.

Detalhamos a discussão acima em uma seqüência de corolários do Teorema 3.1.6. Contudo, antes
de deixarmos o leitor a sós com as demonstrações, é importante ressaltar que as formas normais
representam os "restos" da divisão especiais mencionados no início do capítulo. De fato, elas são
a saída do .Algoritmo da Divisão para o caso não coinutativo (que será estudado adiante) e têm o
mesmo papel que esse testo tinha no caso comutatixo.ó

Se conseguimos calcular formas normais algoritnlicamente, então possuímos um algoritmo que
decide pertinência e podemos realizar operações em R//. Contudo: veremos blue é impossível
calculanlios todas as fonnas normais que gostei'íamos no contexto mais geral. O restante deste
capítulo e o seguinte concentram seus esforços em desenvolvem ferramentas para calcular formas
noi'mais.

Para os coi'olái'ios, assunl;\ B uma álgebrtt com uma l)ase multiplicativa /3 e $ uma ordem
admissível fixada em 23. Seja ainda / um ideal de R e iV = span(Nora(1))

3É inlportantc menciona (lue, par;\ (lue o algoritmo (la divisão produza essas formas nonnais como saída, cle deve
ser utilizado cm conjunto com uma Base de Grõbuer
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Corolário 3.1.7 Seja / em .R. .Então a /arma normal de / (cmódzi/o .r) tí zero se e somente se ./
pertence a l.

Demonstração. Um elemento / pertence a / se e somente se ele se escreve como
/ = / + 0 (com / em / e 0 em ]V) e, pelo Teorema 3.1.6, isso ocorre se e somente se
N(/) = 0, o que encerra a demonstração. H

Corolário 3.1.8 Sejam ./:1, /2, . . . , /n elementos de R. .Então as seg'üinfes a$rmações são 'uerdadeí
ras

1. Se ft T)ertence Q N, então NÇft] -- f\

2. N(N(ft)Õ NtfÜ

3. NÇf\ -} f'z -} + /n) (/1) + .V(.f2) + + JN(/n)

4. N(j\f2 fn] ' N (NÇfÜ . N(ja] NÇfn]) (todas as multipticações são em R)

5. S. À é «m es«l«, .nfão N(À/i) ÀN' ( /i)

Demonstração. A primeira parte decorre imediatamente da definição de forma normal
e do Teorema 3.1.6.

A segunda parte, decorre da primeira parte e do fato de que ]V(/i) pertence a .N.

Para a terceira parte, se escrevermos cada /: como ././ + iV(/.), com /./ em .r, para
l $ { $ n, basta notar que:

f-L-Ff2-}...-Ff.= fl.-bf4,-t.---tfl.-FNÇfX]'-N(fa] ...-tNÇfn]

Para a quarta parte, se escrevermos cada /l como antes, teremos:

/

.fi/2 Â (f{ -F N(.F\ »(.f.! -F N (J2» (/{ + N'(/«))

Não é difícil ver que o único elemento que pode não pertencer a / nesse produto é
l\r(/i) . .V(./:2) . . . iV(/«) e o l estirado segue pelo Teorema 3.1.6.

Finalmente, a quinta parte segue do seguinte: À/i = À/l/ + ÀiV(/t); onde À/l/ é um
elemento de / e ÀN(/t) pertence a ]V e o resultado segue do Teoienla 3.1.6. n

Caro\aria 3.1.9 SejtLnt j, .f' em. R. ETttão .f-+ l f' -t l se e somente se NiÇj)

Demonstração. Pal'a toiiiar a notação iiiais le\-e dilrante a prova, assuilia que todas
as formas normais são com respeito ao ideal /. .X.ss\ima também que / = ./'/ + iV(/) e

f' = j'i -+ N(j'''). cowl ft. f'i ewl l.
Primeiro, note (lue iV(./' -- /') = ]V(/) -- NV(/') pelo Corolário 3.1.8. Então temos que
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f-p l
.f -- /' pertence a /

NÇj- f') = Q
Ntj) - Ntf' )

N(j)

o que encerra a demonstração

(corolário 3.1.10 Podemos de$nir uma está'usura muZfàp/ãcaéiua em Ar da seguinte /arma; dados
f, f' em N, de$nimos j.N f' -- NÇI.n f' ). EstiLO, N, ntunido dessa estruturti m ltipticcttiua é uma
álgebra (possivelmente nula).

Ademais, N juntamente com essa multiplicação é {somorfo a R/l como álgebra.

Demonstração. Primeiro vejamos que N é uma á]gebra. Mas, por definição, ]V é um
espaço vetorial sobre -K. Com isso, resta-nos verificar a associatividade da multiplicação,
as leis distributivas envolvendo a multiplicação definida no enunciado do corolário e a
existência de unidade para essa multiplicação.

As provas da associatividade e das leis distributivas decorrem do Corolário 3.1.8 e são
deixadas a cargo do leitor. A forma normal da unidade de B é a unidade da multiplicação
definida em N (a verificação desse fato é simples).

Para verificar o isomorâsmo, defina

P Kjl ;N
f-t 1 -, NÇf)

Primeiro note que, pelo Corolário 3.1.9, a função p definida acima é independente de
representante. Para verificar que ela é um isomorfismo, precisamos verificar que é um
homomorfismo de anéis, que ela é X-linear e que é bijetora. As duas primeiras veriâca-
ções são conseqüências imediatas do Corolário 3.1.8, da definição de multiplicação em
]V e do fato de N(1) ser a unidade de .V. Portanto nos voltamos para mostrei que p é
bijetoia.

:Vote que p é injetora pelo Corolário 3.1.9. .A verificação de que p é sobrejetora é

imediata: se g é um elemento de iV, então g + / pertence a y i(g). H

O próximo conceito será bastante útil para as demonstrações de muitos resultados importantes
cio l,estante da teoria.

Defirlição 3.1.5 rEZerrzento reduzido,) Seja. R ünza (ÍZgeóra co n i 711.a base 7ri.ülfiplícafiua 23, $
tira.a Ordem a.dTnissí-uel em B e A -llllt. siLbconjün.to de R. UTn eEemeTtto s C A é reduzido com
z'espeiZo a .A sc

] O coe.fic-meTI.te lÍdcT de s é i.gua! {l l
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2. supp(s) \ {g} é um suZ,conju7zfo de Nç)rm(A)

Seguem alguns resultados interessantes. sobre elementos reduzidos e que nos serão bastante úteis

Lema 3.1.11 Seja R unia á/geóra com alma base z/zu/fip/ica/ãua 6, $ uma ordem admissz'ue/ e/n B
e l um 'ideal de R. Sejam s:s' elernevitos reduzidos com respeito Q um ideal l de R. Então 3= si
se e somente se s :; s'

Demonstração. É claro que s = s' implica 3 = s/. Portanto, nos lesta mostrar a outra
implicação.

Assuma que 3 = s'. Então o elemento s -- s' pertence a / (por esse ser um ideal).
Contudo, como 3 = s', cZ(s) = cZ(s') = 1 e s e s' são reduzidos, teremos

. .' - g'+ >1: À:b:- (B'+ >: ÀjbJ)
Ài.CÃ', ... ÀjeK,

biCNorm(1) bjCÚo--n(1)

Suponha então que s -- s' é não nulo. Então, s -- s' possui um termo líder. Logo,
teremos, pela expressão acima, que s -- s' C (supp(s) \ {3}) U (supp(s') \ {s'}) Ç Norm(1)
e o teimo líder de s -- s' pertence ao conjunto dos termos normais com respeito a /, uma
contradição. Logo, s -- s' :: 0, donde s = s', como queríamos. H

Lema 3.1.12 Seja R uma áZgeóra com uma Base mzz/fiplicafáua B, $ uma ordem admissz'uel em 25
E l um ideal de R. Se f é hm elemento qualquer de 1, então existe um elemento red-unido s de l tal
que f = i

Demonstração. A prova segue por contradição. Se o resultado é falso, então existe
um conjunto C' de elementos de .r para os quais não existe um elemento reduzido de
mesmo termo líder. Podemos escolher um elemento / de C' que possua termo líder
mínimo dentre todos os elementos de C' (afinal, os termos líderes estão bem ordenados
pela ordem admissível fixada).
Se / é reduzido: temos uma contradição e nada mais resta a demonstrar; então assuma
que / não é reduzido. Considere o conjunto dos elementos de 23 pertencentes ao su-
porte de / e que são termos líderes de outros elementos de .r, diferentes de /. Àlais
precisamente, podemos definir o conjunto:

.Y/ := (suPP(/) n -r) \ {/}

Se .V.r é vazio, l)asma dividirmos / por ci(/) e teremos uin elemento reduzido, o blue leva
a unitl (ontradição coii] as hipóteses iniciais e encerra a deiiioilstração (lo leda. Suponha
então (lue .Y/ não é vazio.

\las então, conto .X'.r é siibconjunto do sliporte de /, ele é finito. Aclemais, todo elemento
(le X/ é ]iieilor (ltie/. Tome então .V.f ::Íbt: b2, . . . , bt.}. Pela llipótcse cle minimalidade,
existen} eleilleiitos i'pdttzidos de /, .sl, -s2, . . . , sk, tais (lue si:: bi, para l $ { $ k. .Assim
se tomainios o seguinte elemento (cada Ài, l $ i$ k é o coeficiente de bí cm /):
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f' = f-- }.ls\ -- )-zsl

teremos (lue X.f, := (suPP(/') n /) \ {/'} é vazio (note que cada subtração elimina um

elemento de -r do suporte de / e não pode introduzir novos elementos de / ao suporte de
/', por se tratar de um elemento reduzido). Com isso, :;Í?n/' é um elemento reduzido
com termo líder igual a /, o que encerra a demonstração. n

Para maior praticidade, resumimos os dois resultados anteriores no seguinte corolário

Corolário 3.1.13 Seja R uma álgeóra com 'uma base muZfil)/ calada Zi sopre a qual está ./içada alma
ordevn admissíue! e seja l um ideal de R. Então, para cada elemento j de 1, existe um úílico
elemento reduzido s tal que :-- .f

EquiualentemeTtte, para todo m em 1, ezãste um único elemento reduzido s ta! que g-- m.

Encerramos esta seção com um lema que descreve a forma de elementos reduzidos

Lema 3.1.14 Seja R uma áZgeóra com uma base rnuJlãplicatãua 6 sobre a qual está .#zada uma
ordem admissível, l um ideal de R e s um elemento reduzido com respeito a 1. Então s é da forma
s = {-- n, onde n é a .forma normal de :.

Demonstração. Se s é um elemento reduzido de -r, ele é, por definição, da forma
s = 3+ m, com m em Norm(1). falas então, 3' = s -- m e a forma normal de 3 (denotado
no enunciado do lema por n) é m pelo Teorema 3.1.6.

3.2 Bases de Grõbner

Continuamos com a notação da seção anterior: seja R uma álgebra com base multiplicativa 23
sobre a qual está fixada uma ordem admissível É. Apresentamos então a definição formal de Base
de Grõbner de um ideal.

Definição 3.2.1 rBase de Gróbner9 Sela R tina áZgeóra com base mu/lipZjcaliua 23 sopre a q?za/
está $:cada Ilha ordem admãssíuet $ e seja l llm ideal de R. Então uma Base de Grõbner pata
l (com respeito a 13 c a $) é nm siLbconjbTI.to G de l tal qlLe

<G>

Essa de$Ttição é e(il uale71te n erigir que, para todo J não n-talo elrl 1, exista g em G ta! riste g
di-utde f

X partir de sua definição, podemos ver que a existência de Bases de Grõbner não é um problema,
tinIR vez (lue to(lo i(le,al é uma Base de Grõbner pt\ra si própi'io.

t'nia observação importante feita para Bases de Grõbner comutativas e (lue deve ser lembrada
taml)ém pai'a o ct\se não comutativo é que uma Base de Giõbner para iin] ideal / não é uma base
de / como espaço vetoiial. Na realidade, ein gel'al, podemos encontrar Bases (le GI'õbner parti /
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que não são sequer conjuntos geradores para / como espaço vetorial.4 Poi' outro lado, toda Base de
Grõbner para .r gera .r como ideal, como nos mostra o seguinte resultado.

Proposição 3.2.1 Sela R uma áZgebra com base mziJZiplácatiua Zi sopre a qual esZ(í ./irada üma
ordem admissíue\ $, seja l \lm ideal de R e G uma Base de Grõbl\er para 1. Então G gera l como
ádeai

Demonstração. A prova segue por contradição. Suponha que o resultado seja falso e
tome um contra exemplo / de termo líder mínimo. Mas então, pela definição de Base
de Grõbner, existe g em G tal que / = ógó' para alguns b: b' em /3. Loõno, o elemento

/' :- / - -::Íló,ó'

está em / e temos que /' é menor que ./' ou /' :: 0. alas se .f' é nulo, .f é múltiplo de g

e não há mais o que mostrar. Por outro lado, se /' # 0, esse está no ideal gerado por G
pela minimalidade de /. Rias então,

/ - /' -- -:$Íló.ó' ' /
e chegamos a uma contradição, com a hipótese de que / não pertence a <G>

Em vista desse resultado, freqüentemente nos referiremos simplesmente a uma Base de Grõbner
G, o que quer dizer que G é uma Base de Grõbner para o ideal gerado por G.

A partir da definição de Base de Grõbner, podemos ver que um ideal pode possuir muitas Bases
de Grõbner e, muitas vezes, estas podem ser maiores que o desejável (até mesmo infinitas). O leitor
deve recordar de nossa discussão sobre Teoria de Bases de Grõbner comutativas que, apesar disso,
no caso comutativo temos sempre a garantia de que todo ideal admite (pala cada ordem admissível
dada) ao menos uma Base de Grõbner finita. Tal garantia é dada pela demonstração apresentada
na Seção 2.4 para o Teorema da Base de Hilbert (Teorema 2.4.2) e encontra suas raízes no Lema de
Dickson (Teorema 2.4.1).

Infelizmente, ao generalizarmos a teoria para o caso não comutativo, essa garantia é perdida.
De fato, ideais (monolniais ou não) podem não ser finitamente gerados no caso não comutativo, o
que elimina qualquer esperança de encontram Bases de Grõbner finitas para eles.

.\demais, podemos encontrar ideais finitamente gerados para os quais não existe nenhuma Base
de Giõbner finita, independente da oi'dem admissível fixada em Zi. .â.inda, existem ideais finitamente
gelados que não admitem nenhuma Base cle Glõbner finita para uma escolha de ordem admissível
ein B, mas possiiem Base de Grõl)ner finita para outra escolha cle ot'dem. Exemplos para esses
importantes fatos são foinocidos ao final da seção, nos Exemplos 3.2.2 e 3.2.3.

Então bitscttmos alguns casos particulares de Base's de Grõbnei' mais interessantes. O seguinte
resultado é conseqiiência imediata da Definição 3.2.1 e nos penitite eliminar elementos de uma Base
dc Giõbner.

Enl vista (lesse obserx'ação, encontra-se em alguns trabi\lhos o termo "conjlinto gera(lor de Grõbner", em vcz dc
Base de Grõbnpr" IFFG031. Contudo, opta\mos pela nome'nclatura dada a(!ui(mcsnio correndo o ris('o de causar

alguma confusão) por ela ser muito bem estabelecida na área.
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Afirmação 3.2.2 Seja G uma Base de Gróó7zer para um ãdeaZ / de R. Se g é um elemento de G
fal que <G\ .[gl> = <G> rou, equiuaZentemente, se ezáste g' # g em G fa/ que g' dáu de g), então
G \ {g} é uma Z?ase de Grõbner para /

No que segue, falemos uma breve digressão a fim de utilizar a ideia da afirmação acima para
encontrar Bases de Grõbner com um número menor de elementos e, em certo sentido, mais simples.
Para tanto, é preciso estudar uma forma de encontrar uma Base de Grõbner G tal que G seja "o
menor possível"

Note que <G> é, por definição, gerado por elementos de 23, o que nos leva a estudar as propriedades
de ideais dessa forma. Faremos então uso do conceito e de alguns resultados interessantes envolvendo
ideais monomiais.

Definição 3.2.2 r/dual .R4onomíaZ,) Seja R uma álgebra com base m?zZfip/ calava 23. Um ideal -r
de R é dito monomial se ele for gerado por elementos de B (como ideal).

No caso em que l é um ideal moTtomãal, diremos que um conjunto gerador composto apenas por
elementos de 13 é um conjunto gerador monos'ia!.

.4{nda, dado üm ideal monomial / e um c07Üunto gerador monomiaZ .4 para /, dizemos que .A é
zlm con.junto gerador monomiaZ mínima! para / se nenhum subconjunto próprio de .A gera /.

Na Proposição 3.2.9, mostraremos que conjuntos geradores monomiais minimais existem e são
únicos. Uma vez que tivermos esse resultado demonstrado, poderemos definir Bases de Grõbner
bastante especiais para o ideal /.

Os dois lemas seguintes refietem propriedades bem conhecidas dos ideais monomiais e serão
utilizados livremente no texto.

Lema 3.2.3 Seja .A Ç 23 e tome m um monómáo em <.4>. .Então, existe m' em -4 ta/ que m' diuàde

Lema 3.2.4 Seja / um ideal mononzial e / em .r fa/ que /

l $ i$ k. Então cada b{ pertence a -r, para l $ á $ k.

>l::::i aibi, com ai € K e b{ € B, para

O lema a seguir é de verificação simples, mas será usado em muitas ocasiões

Lema 3.2.5 Se R é uma áZgeóra com uma base mulfíplácat ua 23 mu7zída de uma ordem adm. ssz'uel

e l é tlm -ideal de R, então, para todo m.crómio m no ideal gerado pelos termos !lideres de l, l.l},
existe ILln elemento .f de l ta! (]lle .f

Demonstração. Tome um monõmio qualquer /it ein </>. Como rll é um monõinio e é
um elemento do ideal gerado por .r, segue (lue existe um elemento rll.i C / tal (lue nlí
(lixide /it, ou seja rll. = brilib', pai'a alguns b, b' C 6. Rias então, como rl}.í C .Z, segue (lue

existe / C / tal (lue ./' = /}2f. .assim, se definimos /' := b./'b', tereillos (ltie /' = nl, uma

vez (late b/b' = 1)r17fb' # 0. É claro que /' pcrteilce a .r, o que encerra a demonstração.

C) seguinte resulta\do é consequência imediata dos lemas acima\

Corolário 3.2.6 Se / é üm ideal 7rlononiáa/, en.Zão /
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O seguinte lema é de cunho mais técnico e sela utilizado diretamente na demonstração da
Proposição 3.2.9.

Lema 3.2.7 Seja R uma átgebra com base multiplicativa B mu'nada de uma ordem admissível $.
Seja A ?lrn subcozzlunto rzão vazio de 23. .Então e=ãsÍe pe/o menos u7n e/ementa m de .A com a
seguinte propüedade:

Se erisZe m' em .A faZ que nz' dãuide nz, então m' 'nt

Demonstração. Uma vez que !3 é um conjunto bem ordenado pela ordem admissível fi-
xada, .4 possui um menor elemento nt. Portanto, nl $ b, pala todo b em .4. Nlostraremos
que m é um elemento com a propriedade destacada no enunciado do lema.

Tome agora nz' em .A tal que m' divide m. Pela definição de ordem admissível, m' $ m
e concluímos que m' :: m. H

Lema 3.2.8 Seja -B üm conlurzfo não uaz o de monómios. Então .B é zlm conjunto gerador mono
miai minimal para {B} se e soTnente se não existem elemevLtos distintos b e b' em B de f07"ma que
b dãuãde bl

Demonstração. Tome B Ç B de forma que .B é um conjunto gerador monomial
minimal para <B>. Neste caso, se existem b e b' em B como no enunciado do lema,
B \ {b'} é um subconjunto próprio de -B e gera <.B>, nos levando a uma contradição com
a hipótese de que .B é um conjunto gerador monomial minimal.

Para a implicação reversa, assuma que B é um conjunto não vazio de monõmios e que
não existem b e b' distintos em B tais que b divide b'. Claro que B é um conjunto gerador
monomial para <B>. Resta mostrar que nenhum subconjunto próprio de B gera <.B>.
Nuas, se b pertence a .B, b não é divisível por nenhum elemento de -B \ {b}, donde segue
que b não pertence a <Z? \ {bl>. Portanto, B é um conjunto gerador monomial minimal
para <-B>. H

Proposição 3.2.9 Sda R urrza álgebra com base mu/[áp/ácafíta Zi mun da de uma ordem admássz'ue/
Então, se l é um ãdea! monomáal de R, l passai um único conjunto gerador monomiat minam.a!.

Demonstração. Temos duas coisas a demonstrar: primeiro mostraiemos que .r de fato
possui um conjunto gerador monomial minimal e, eni seguida, provaremos que ele é
lllllCOl l l

.à fim de mostram t\ existência de um conjlmto gerador monomial iiiinimal para /, con
sidere Á corno sendo o conjunto de todos os monõmios de /. Seja então

]/ {ri em .4 l se ]i].' C À divide n]., então /}].' «..}

Note (lue, como / é uni ideal inononlial, A é não \azia. Aclcmais: ..4 Ç 6 por definição.
Logo, se'guie do Lema 3.2.7 (lue .l/ é não vazio.

.Àfilnlaillos (lue iv é um ('onjunto gerador nionomial nlininlal para /. O conjunto .v

é composto apenas por n)oiiõmios e está contido em / por definição. .Ainíla, segue da
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definição de À/ que não existem elementos distintos b e b' em A/ tais que b divide b'
Logo, pelo Lema 3.2.8, À/ é um conjunto gerador monomial minimal para <À/>.
Resta-nos então mostrar que <À/> = -r. Naturalmente <M> Ç /; para ver a inclusão

reverso, basta tomar .rA./ um conjunto gerador monomial de / (ele existe pelo fato de /
ser monomial) e mostrar que /À/ Ç <À/>. Consideramos então { um elemento qualquer
de /JRf e definimos

{m € Á l m divide { e m # {}

Uma propriedade interessante do conjunto -Di é que, para todo a € Di, todos os elemen-
tos de .4 que dividem a também pertencem a Di(pela transitividade da divisão).

Por um lado, se 1){ é vazio, á C M por definição. Por outro lado, se l)i é não vazio,
pelo Lema 3.2.7, existe um elemento mi C -Di que não possui divisores diferentes de si
próprio dentre os elementos de .Z)i. Isso, em vista do comentário acima, implica que mi
não possui divisores diferentes de si próprio dentre os elementos de .4, donde m{ € À/
pela definição do conjunto A/. Logo, { C <À/> e concluímos que <JW> = <.rW> = .r, como
queriamos

Para ver que -r possui um único conjunto monomial minimal, tome A/ e À/' dois conjuntos
geradores monomiais minimais distintos para ]- R'lostraremos que isso nos leva a uma
p,.\ntrnf4ipân

Podemos supor, sem perda de generalidade, que existe m em M, tal que nz não pertence
a À/'. M.as como m é um monâmio de .r e À/' é um conjunto gerador para .r, segue que
existe um elemento m' em M' que divide m. Analogamente, existe nz" em .A4 de forma
que m" divide m'. alas então, ou m" # m e temos uma contradição com a hipótese de À4
ser um conjunto gerador monomial minimal para -r (pelo Lema 3.2.8) ou m" = m = m',
contradizendo a hipótese de que m não pertence a &/'. H

O seguinte corolário segue imediatamente da Proposição 3.2.9 e do Lema 3.2.8

Corolário 3.2.10 Sda B tlm c07Üunfo não vazio de monóm os. Então B é o corÜuzzto gerador
nlonomial minimal de (B} $e e somente se não existem b e b' distintos em B de forma que b divide
b'

.À.justando o coeficiente líder de cada elemento de uma Base de Grõbner e utilizando o fato
de que todo ideal moiiomial possui unl único conjunto gerador nlonomial minimal, chegamos ao
conceito de Base de Grõbner minimal.

Definição 3.2.3 r-Base de Gróbne7' ]WinimaZ,) Uma Base de Gróbner mínimaZpara ürn idem/

{ de. R é umn Base de Glõbner G para l stltisjaze.Tido:

/ PíiTa todo g enl G, o coe.Rciente líder de g é l.

2. O conjtLTI.to G é o conjun.to gerador m.OTlolil.ial -} tinitnal de (G)
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Nlostraremos adiante que todo ideal possui pelo menos uma Base de Grõbner minimal. Infe-
lizmente, um ideal pode ter muitas Bases de Grõbner minimais, e elas podem ser maiores que o
desejável, como nos mostra o seguinte exemplo.

Exemplo 3.2.1 Considere o alfabeto X = {a, b}, a álgebra livre sobre X, -K<X>, e tome
o conjunto de todas as palavras sobre X como uma base multiplicativa de -K<X>.
Definimos então uma ordem admissível $ em X*. Primeiro, dada uma letra u € X e
uma palavra p € X*, Lembramos que llpll. é o grau de u em p (ou seja, o número de
ocorrências da letra u na palavra p). Assim, dados dois elementos p,p' de X*, diremos
quer < p'se

llPH. < llP'H. o«
IPI. = ljP'Ha e p é menor que p' de acordo com a ordem deglex (com a > b)

Afirmamos que essa ordem é admissível e fornecemos uma demonstração pala esse fato
na Afirmação 3.2.11 a seguir.

Consideramos então o ideal .r de -K<X> gerado por .B := {a3,b2}. Logo, como / é
monomial, segue do Corolário 3.2.6 que / = <-r> e .B é um conjunto gerador de <.r>.
Assim, pelo Corolário 3.2.10, B é o conjunto gerador monomial minimal para </>. Com
isso, cada elemento da família

(Gi := {a3 -- b':, b'})iCm

constitui uma Base de Grõbner minimal (finita) para /.
Por outro lado, note que a união de todas essas Bases de Grõbner

'; :- U c:
constitui uma Base de Grõbner minimal inânita para /. A

Afirmação 3.2.11 ..'! ordem $ sopre X* {a.b\* de$nida 110 Exemplo 3.2.1 é admissível

Demonstração. Precisamos mostrar que $ é uma boa ordem e que a condição 2; da
.Afitnlação 3.1.1 é satisfeita.

Vejamos primeiro que $ é uma boa ordem. Tome .A um subconjunto qual(quer de X*
Xlostrarnnos que .4 possui um menor elemento. Com efeito, seja

P : .A ---, N
p n llpll«

Xaturalnic-nte, o conjunto Inl(p) é bem ordenado, de foi'ma (luc podemos consideram seu
menor elemento /ll. Pela definição de $ vemos que p < p', para todo elemento p cni
p-'(ill) e todo p' C ..'! \ p '(n}). Desci\ folha, se encontrarmos o nletlor elemento do
conjunto p '(ni), ele sela o nieiior elemento de .4.
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Nuas, como os elementos de p'l(m) possuem mesmo grau (com relação a a), temos (lue
eles são ordenados pela ordem deglex, que é uma boa ordem. Com isso p'l(m) possui
um menor elemento e < é uma boa ordem.

A verificação da propriedade 2' é imediata e deixada a cargo do leitor. B

Contudo, dado um ideal /, podemos destacar uma Base de Grõbner minimal especial que é, em
certo sentido, melhor que as demais. Sua definição é a seguinte.

Definição 3.2.4 ('Base de Gróbner Reduzida,) Uma -Base de Gróbner reduzida para um
ideal l de R é umü Base de Grõbner G parco l satisfazendo:

1. G é uma Base de Grõbner minãma{

2. 1'odo elenLento de G é reduzido

Em seguida, mostramos que todo ideal possui uma única Base de Grõbner reduzida

Proposição 3.2.12 Seja R uma áZgebra com base muZlãp/ácafiua 23 sobre a qual está ./içada tina
ordem admissível < Seja l um ideal de R. Então l possui uma Única Base de Grõbner rednzidü
rcom respeito a $,).

Demonstração. Considere o ideal gerado pelos termos líderes de -r, <.r>. Naturalmente
esse ideal é monomial e, portanto, possui um único conjunto gerador monomial minimal
(que denotaremos por A4). Tome então rn um monõmio qualquer em M. Pelo Lema
3.2.5, m pertence a /; logo, pelo Corolário 3.1.13, existe um único elemento reduzido s
de / tal que i = m. Definimos então o seguinte conjunto:

G {s l s é reduzido com respeito a / e g C À/}

Então, pelos comentários acima, existe um elemento em G para cada m em M, donde
G = íh/ e G é uma Base de Grõbner minimal (lembramos que o coeficiente líder de todo
elemento reduzido é l por definição). Além disso, como todo elemento de G é reduzido,
ela é reduzida.

A unicidade de G segue diretamente do Corolário 3.1.13 e da unicidade de À/.

Corolário 3.2.13 Se.Ía R tlm.a álgeóra com. base müllíp/ácafíua 23 sopre a qual está .#zada 'üma ordem
admissível $. Seja l um ideal de R. Então l possui ao melros EIRA Base de Grõbner minimal.

O seguinte resulta(lo é conseqiiência imediata da Proposição 3.2.12 e do Lema 3.1.14

Corolário 3.2.14 Sela R zllri.íz áZgebra corri. ba.se m?í/fip/ácafãua B sopre a qüa/ está .#zada lama ordem
nd n.issÍuel $. Seja l tlm -ideal de R. e seja À{ o conjlLnto ge-labor monomial mi.nim.al de {l). Então
Q Bílse de GrõbTler Tedltzãdn para l (colei respeito a $) é:

G = {,« .v(«.) i «. c J.r}

m p ,üc«/-, c«-'d(G) = c«:'.l(jv).
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E interessante notar que, em cento sentido, se .r é um ideal, a Base de Grõbner reduzida para -r,
G, é a Base de Giõbner "mais enxuta" possível. A partir do corolário acima, não é difícil ver que o
número de elementos de qualquer Base de Grõbner pala .r terá pelo menos card(G) elementos. Além
disso, se G' é uma Base de Glõbner para /, da de6nição de conjunto gerador monomial minimal e
de sua unicidade, segue que G Ç G'

Esses comentários nos le'çam ao seguinte corolário.

Corolário 3.2.15 Selva -R uma áigebra com base mttlfip/ícaZáua Zi sobre a Vital está .brada urna ordem
admissível $. Seja l 'um ideal de R e seja G Q Base de Grõbner reduzida para 1. Então, se G' é
uma Base de GrõbTter para 1, G Ç: G'

Em particular, l possui -uma Base de Grõbner $nitcl se e son\ente se Q Base de Grõbner reduzida
pQ'I'Q I é $nILQ.

Antes de encerrar a seção, retomamos a discussão sobre existência de Bases de Grõbnei finitas
para um ideal. Apresentamos em seguida o exemplo prometido que exibe um ideal ânitamente
gerado que não admite nenhuma Base de Grõbner finita (com respeito a uma ordem admissível
dada). O exemplo ilustra também o importante fato de que essa característica do ideal depende
da ordem escolhida. Com efeito, o ideal apresentado abaixo não admite nenhuma Base de Grõbner
finita para uma dada ordem, mas admite uma Base de Grõbner com apenas um elemento para outra
escolha de ordem admissível.

Exemplo 3.2.2 Seja X = {a, b} e considere a álgebra livre sobre X, .K<X>, com base
multiplicativa X*. Fixe ainda a ordem de grau e lexicografia em X* com a > b. Tome
então / = aba-- b2a e considere o ideal / = </>. Então a Base de Grõbner i'eduzida pala

G {ab2i'ia -- bula l i 2 1}

Por outro lado, se considerarmos a ordem de grau e lexicografia em X* com b > a,
teremos que o conjunto {/} é uma Base de Grõbnei para /. A

O seguinte exemplo foi dado por Xlansson e Nordbeck (Exemplo 2 de IXiX021) e apresenta um
ideal finitamente gerado que não admite Base de Grõbner finita pala nenhuma escolha de ordem
admissí ç el.

Exemplo 3.2.3 (Nlansson e Nordbeck, 2002) Seja / o ideal cle .ft'<a.z,y> gerado
por {azya ya-,.zy -- yz}. Então o conjLmto

G {ay'.r'a -- y'z'a, i:y p.,li 2 i}

é a Base de Grõbner reduzida paira / para (qualquer ordem admissível satisfazendo .ry >
.Py:t.6 Um argumento análogo é válido iio caso eni (lue .z;y < j/z, le'L'ando à consta'lição de

ilnla Base (le Grõbner re(luzida infinita para /. A

Detalhes desta construção podem ser vistos no Exentplo 4.2.6
.Xs ferramentas (lue permite verificar esse fato serão apresentadas na Seção +.2
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Resumimos essas importantes observações a seguir para futura referência

Observação 3.2.16 .E possa'ueZ encontrar unia áZgeóra n com urna base mlz/fãp/ácafiua 23 e um {dea/

$bitamente gerado l de R, tais que:

B Existe uma ordevn admissíuet em B, $, de forma que l não possui nenhuma Base de Grõbner
Brita com respeito a $.

e Existe uma ordem admissÍue! < (diferente de É) em B, ta! qze l admite uma Base de Grõbner
$7tita com respeito a $'

E possível encontrar uma álgebra R com uma base multiplicativa B e um {deat $nitamente gerado
r de R, de forma que r não admite nenhuma Base de Grõbner limita, independeTtte da ordem
admissível $=adü em B.

3.3 Álgebras de Dimensão Finita
Nesta seção apresentaremos três resultados envolvendo álgebras de dimensão finita. Primeiro,

mostraremos que se um ideal -r de uma álgebra (finitamente gerada) R é tal que R// é de dimensão
finita, então / possui uma Base de Grõbner finita (Proposição 3.3.2). Não exploraremos maiores
conseqüências ou aplicações desse fato, mas referimos o leitor interessado para IGre001.

Em seguida, introduziremos a noção de Base de Grõbner universal e mostraremos que todo ideal
nas condições acima admite uma Base de Grõbner universal finita.

Finalmente, mostraremos que, uma vez fixado um corpo, existem apenas finitas álgebras (não
isomorfas) de uma dada dimensão que admitem teoria de Bases de Grõbner (Proposição 3.3.8).

Inicialmente, precisamos mostrar que se R é finitamente gerada como álgebra, então a base
23 U {0} é finitamente gerada como semigrupo.

Lema 3.3.1 Seja R tina áZgebra e 23 uma base mulfip/ cafíz/a de R. Se a áZgebra R é .#nátamenÉe
gerada rcomo áZgeóra), então 23 U {0} é ./inãfamente gerado como semágrupo.

Demonstração. Como n é finitamente gerada, podemos tomar um conjunto finito S =
{/1, /2, . . . , /.} que gera n como álgebra. Considere então o conjunto .B = UÊ:isupp(/.).
Como S é um conjunto finito, teremos que o conjunto -B também é finito. Afirmamos
que B gera Zi U {0} como semigrupo. Para verificar esse fato, precisamos mostrar que
um elemento b qualquer de 23 se escreve como produto de elementos de -B. Alas, como b
é um elemento da álgebra n, ele se escreve como

/,...,

Claro que cada ./'Í. se escreve como combinação linear de elementos cle 23 e podemos
expandir cada ./'i, na solda acima. X,las então, os únicos elementos de 23 que surgirão
desta expansão serão produtos de elemc.fetos de 1?. Como se trata cle uma base, temos
que ó deve ser igual a somente llm dos lnonómios que aparece nessa expansão.
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Ainda, note que se 6 . 23 gl B, o zero é gerado por B, dado que existem dois monõmios
em 23 (gerados por .B) cujo produto é zero. Por outro lado, se 23 B Ç B, podemos incluir
o zero no conjunto .B. H

Com isso, podemos apresentar o principal resultado desta seção

Proposição 3.3.2 Seja -R 'uma á/geó7a ./inifamenfe gerada com base mulfip/ácaZáua Zi sobre a güa/
está $acadcl uma ordem ctdmàssíuet. Se l é um ideal de R tal que Rjl é de dimensão $1\ita, entiio l
possui uma Base de Grõbner $nàta.

Demonstração. Note primeiramente que, pelo Corolário 3.1.10, span(Norm(1)) é iso.-
morfo a R//, e concluímos que Norm(1) é uma base de R/-r (como espaço vetorial) e é,
portanto, um conjunto finito.

Em seguida, podemos utilizar a Proposição 3.2.9 para ver que </> possui um único
conjunto gerador monomial minimal. Denotemos tal conjunto por À/ e víamos que À/
é um conjunto finito.

N'las, pelo Lema 3.3.1, segue que 6 U {0} possui um conjunto gerador finito (como
semigrupo); denotemo-lo por -B. Considere agora

7 {bc l b C .B e c € Norm(1)} U .B

Pelas observações acima, 7" é um subconjunto finito de B. Afirmamos que il/ está
contido em 7". Para ver esse fato, tome m em À4. Como À/ é um subconjunto de B,
segue que m se escreve como um produto de elementos não nulos de -B: m ;; bibe ' . . bk.

Se k ;: 1, segue que m está em B Ç 7. Por outro lado, se k > 1, segue que m = bic, com
bi em .B e c em 23. Porém, como c divide m e .ã./ é o conjunto gerador monomial minimal
de <À/> = </>, segue do Corolário 3.2.10 que c não pertence a /. Logo, acabamos de
mostrar que A/ está contido em 7", donde ià/ é um conjunto finito.

Finalmente, se utilizarmos o Corolário 3.1.13, podemos encontrar um elemento reduzido
pala cada elemento de it/; tais elementos constituem uma Base de Grõbner reduzida
finita para /. H

Bases de Grõbner Universais Vejamos em seguida que um ideal / nas condições acima admite
mais que \tma Base de Grõbner finita: ele admite uma Base de Giõbner universal finita.

Definição 3.3.1 rBase de Gróbner UniuersaZ,) Sejí] R ?z7rza álgeóza qrle r2dznite feoüa de Z?ases
de Grõb7ter. F{.lata.os llm.a base m2t.[tiplicati-ua B de R e tom.a.lhos ] útil i.dea] de R. Ulnn Base de
Grõbner universal l)n.lü l (colrl regi)eito à base 13) é leia s-llbconj\Rito G de l colll. Q pool)riedude
de (l\Le G é ulnn Base. de. GrõbTt.er pala 1, pura qii.alquer ordem. ndmissíuel Penda eln 13

Denotamos por d = (tinta-(J?//) e seja B = {bi, b2, . . . , b.;} uul conjunto gerador para B U {O}
(como seinigrupo). Claro que sua finitude é garantida pelo Lema 3.3.1.

Definimos então a extensão de un] monõniio (qualquer rll. (com respeito a B) couto sendo o
menor inteiro i tal (lue rl]. pode ser escrito como produto de i elementos de B e o denotamos por
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e(m). Com isso, a extensão de um elemento está bem definida e não é difícil de ver que dois
monõmios de extensões diferentes são distintos.

Chamamos a atenção do leitor para o fato de que a noção de extensão não concorda com as
noções de grau de palavras ou de caminhos na álgebra livre ou na álgebra de caminhos, respectiva-
mente. Com efeito, a palavra vazia pertence a qualquer conjunto gerador de X* corno semigrupo,
donde e(1) = 1 com respeito a qualquer conjunto gerador de X*

Lema 3.3.3 Para fada ordem admissz'ue/ ./irada em B, para todo monómÍo m de ezfensão ma or
que d-+ 1, ezãste um elemento f de 1, ta! que:

] O termo líder de .f divide m

2. C'.d. eZement. Z, d. .«p.d. de / é f.l gue e(b) $ d + l

Demonstração. Tome um monõmio m com e(m) > d + 1. Então m se escreve como
m = b{.bi, . bi.(.). Considere o conjunto

C bi.bi, b{. 1 0 < k $ d + i}

Afirmamos que e(mA;) = k, para todo 0 < k $ d+ 1. De fato, pela definição de extensão,
e(mk) $ k. Por outro lado, se e(mA) < k, podemos reescrever mk como produto de h
geradores de B, com à < e(mk), o que nos permite reescrever m como produto de .j
geradores, com j < e(m), nos levando a uma contradição.

Portanto, m{ # mj, se ã # .j e o conjunto (; contém d + l elementos.

Seja agora n- : R ----, R/.r a projeção canónica e considere

L (mi), r(m2), , «-(mk))

Como temos d + 1 > dimK(R/-r) elementos em É, existem coeficientes cii,a2, . . . ,ak
não todos nulos, tais que >1::::i air(m{) = 0 (note que não estamos assumindo que
«-(mi) # «(«.j), se i # .j).
Com isso, / := )ll::::i aÍm{ pertence a / e é não nulo (pelo fato de os monõmios que
aparecem nessa soma serem distintos). Por outro lado, é claro que cada mi divide m e
e(nli) $ d + l.

Assim, se tomarmos uma ordem admissível qualquer em B, o teimo líder de / será igual
a rni, para algum ie ./' divide rlt. H

Lema 3.3.4 Pata foda OI(/ezn adzrtissüeZ $ ./irada c?n B, se /7z é ü7rl /l?.OllómÍo de ezlensão zrzaior
tle (/ + 1, então ezisfe ízm elemento ./' de / fa/ que / = rll, e, paríz foílo b eln supp(/) \ {/},

e(b) $ d + l.

Demonstração. Denotemos por J/ o subconjunto de B formado pelos elementos de
extensão menor ou igual a d + l e sitponha que o letra seja falso. Então existetn Rima
oi'dt.ni admissível $ en) B e titn inonõmio rn., de modo qtle n7 não satisfaz o lema\ comi a
ordeili < fixada em B.
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Fixamos então a ordem $ em 6 e tomamos um monõmio nz que não satisfaz o lema e
que seja mínimo (segundo $) no conjunto de todos os monõmios que não satisfazem o
lema

à/las então, como e(m) > d + 1, segue do Lema 3.3.3 que existe h em -r de forma que
h divide m e supp(h) Ç iA4. Portanto, existem monâmios a e b, tais que 711 = aAb.
Consideramos:

" :- m - ;ilm.Àz'

Note que supp(3) = supp(ahb) \ {m}. Ademais, é claro que, para todo z em supp(z),
<m

Por um lado, se supp(z) estiver contido em ià/, tomamos / = z e temos uma contradição
com a suposição de rll não satisfazer o lema.

Assuma, portanto, que supp(z) gl À/. Logo, existen) monõmios ai, a2, . . . , al de extensão
maior que d + l em supp(z).

alas então, podemos utilizar a hipótese de minimalidade sobre nz para concluir que, para
cada ai(l $ í $ Z), existe um elemento hí em / tal (lue hi = a{ e supp(A{) \ {Ài} ç À/.
Claro que todo elemento em Uz.: supp(h{) é menor que m. Tomamos então:

/:- ." Laia":
Pelo argumento acima, / = ahb = m. Ainda, cada ai é cancelado na soma acima.
fazendo com que supp(./') \ {.f} este.la contido em M. Finalmente, como ãi pertence a
/, segue que / pertence a / e chegamos a uma contradição com a hipótese do lema ser
falso. n

Com isso, podemos apresentar a seguinte proposição

Proposição 3.3.5 Sega R uma álgeZ)ra que admite fecha de Bases de Gróóner e lomerrlos 23 'rzrna
base -multiplicativa de R. Se l é um ideal de R tal que Rjl é de dimensão limita, então l admite
illna Base de Grõbn.er i niuersat $nita (cona respeito à base B).

Demonstração. Denotainos pol' J/ o subconjunto de B formado somente por monõmios
de extensão menor oil igual a d + 1. Não é difícil ver que .v é um conjllnto finito. Com
isso. definimos:

X {/ C / l s«PP(./') Ç .v}

y :uPP(/)
!€x
U
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Pelo Lema 3.3.3, X e y são conjuntos não vazios. Note ainda que y Ç A/, e concluímos
que y é um conjunto finito. Portanto, as partes de y constituem um conjunto finito.
Seja agora

C {c € P'(}'') l existe .f C / com supp(/) = c}

Tome, para cada c € C, um elemento gc de / tal que supp(g.) = c e defina G como
sendo o conjunto formado por todos os elementos gc assim escolhidos. Claro que G é
um subconjunto finito de /. Mostraremos em seguida que ele é uma Base de Gróbner
universal para /.

Para tanto, tome uma ordem admissível qualquer em 23 e um elemento arbitrário / de
/. hlostraremos que / é divisível pelo termo líder de algum elemento de G. b/las então
temos três casos:

l O suporte de / está contido em y.7
Em outras palavras, todo elemento de supp(.f) tem extensão menor ou igual a d+l.
Neste caso, existe algum g. em G tal que supp(g.) = supp(/), donde â = / na
ordem admissível qualquer fixada.
A extensão de / é maior que d + l.
Neste caso, pelo Lema 3.3.3 existe um elemento g de G, de forma â divide / na
ordem admissível âxada.

A extensão de / é menor ou igual a d + l e .f não está contido em y
Neste caso, existem elementos ai, a2, . - . , ak em supp(/) com extensão maior que
d + 1. À/las, pelo Lema 3.3.4, para cada monâmio a{, existe um elemento hi em /,
satisfazendo o seguinte:

© h{ :: a{.

. s«PP(': - ilha:) Ç À/-

. Paracadabem supp(ai-- l hi),b<ai </.

2

3

Assim, tomamos:

/':-/ >:;&h":
Note que cada ai é cancelado na soma acima, de modo que supp(/') está contido
ein il.í. .Ainda, como cada hi pertence a /, temos (lue /' pertence a /, donde

supp(/') € C. Fintllmente, note (lue / = ./', uma \;ez que todos os monõn)ios que

aparecem na soma )ll:Íl:t i l À.i são estritamente ]nenores que / (pelo fato de cada
ai ser estritamente menor que /).

Portanto, existe g em G, cle modo que supp(g) = supp(/'), encerrando a demons-
trnrãn

A

Em vista da definição de }' e do fato de / ser um elemento de /, essa condição é equivalente a exigir (lue o suporte
de / esteja contido em ;v.
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Finitude de .ABGK(n) Voltamo-nos então para mostrar que, fixados um corpo K e uma dimensão
n existe apenas um número finito de K-álgebras não isomorfas com essa dimensão que admitem
teoria de Bases de Grõbner.

Assim, fixe um corpo X e uma dimensão n. Seja .Alga(n) a classe de todas as álgebras de
dimensão n sobre K que admitem bases multiplicativas. Então, temos o seguinte resultado (sua
demonstração é bem natural, e é conseqüência imediata do fato de Bi e Zj2 serem conjuntos geradores
de .Ai e .42, respectivamente, de forma que a omitiremos aqui).

l,ema 3.3.6 Sdazn .Ai e .42 em .Alga(n), coza bases mülfip/{cafíuas 23i e B2. Se ezÍsfe um isomor
esmo de semigrupos

@ : 23i U {0}

então as algeó7as .í4i e .A2 sao zsomozl/as

Seja agora X um conjunto finito com n elementos, isto é, X := {ei,e2, - . ,e.} e denote por
T:=XxXxX.

Dada uma base multiplicativa B e uma bijeção nB : !3 ---, X , podemos definir uma aplicação
Txõ : B x 23 --., 7' , da seguinte forma:

Tz.(bl, Z,2):=(«'B(bi), rB(b2), «'B(bibe))

Com isso, podemos demonstrar os seguinte resultado

Lema 3.3.7 Sejam !3i e 232 duas bases mztZt p/ácatêz;as de áZgebras .At e .A2, respecfãuamenZe. .Então,
se ezisÉem bzyeções n-Z3: : /3i '-tX e n'13: : /32 ---F-X tais gaze

h.,: (ZJi x Bi) = r«., (B2 x 62)
então .Ai e uma aZgeóra zs07rz07fa a .A2.

Demonstração. Pelo Lema 3.3.6, é suficiente exibir um isomorfismo de semigrupos
entre Zii U {0} e Zi2 U {0}. Defina então

@ 13i U {0} ----, 232 U {0}
b -» ,'d (rB: (Z'))

Então teremos que

0(Z,i) - é(Z,2) --É;l("a.(z'-)) r;:J(«n.(Z,2)) ól . ól,

para alguns ól e /)b ('m 62. .Ademais, valem as seguintes piopi'iedadf's

«:(Z,l) = ,B. (bl) e

--o:(ÓI) = --õ. (b2)
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Nla então, pela hipótese de que Tx.. (BI x Bi) = TzB,(B2 x B2) e pela construção das
funções Tx., não é difícil ver que n'a,(blbj!) = n'B. (bibe). alas então, teremos

@(bt b2 ) r;;l(«B. (biZ'2) ) ÓÍZ,l;

e segue que @ é homomorfismo de semigrupos, como queríamos

Suponha, portanto, que temos uma seqüencia infinita de álgebras de .AZgK(n), duas a duas não
isomorfas, e que admitem bases multiplicativas

S = (.4{).4:e,.1ZgK(n)

Escolha uma base multiplicativa Bi para cada uma das álgebras .Ai e uma bijeção rB. dessa base
com X.

Como essas álgebras são duas a duas não isomorfas, segue do Lema 3.3.7 que Im(TxB;) #
Im(TT..), para todos A{ e .Aj na seqüência S. Por outro lado, Im(Tx..) é um subconjunto de
T, para todo .4i em S. Claro que 7' é um conjunto anito e chegamos a uma contradição com a
hipótese de que não existem .4i e .4j não isomorfos na seqüência infinita S.

Portanto, podemos enunciar a seguinte proposição.

Proposição 3.3.8 Dado 'um corpo K e uma dimensão n, ezisfe um número .#náfo de áZgeóras sopre
K e de dimensão n que adntiteTn teoria de Bases de Grõbner, a menos de isomor$smo.

Não é difícil ver que se .Ai e .A2 são duas álgebras isomorfas, então .4i admite teoria de Bases de
Grõbner se e somente se ..42 também admite teoria de Bases de Grõbner. Com isso, podemos definir
Á-BGK(n) como sendo o conjunto das classes de isomorfismo (de álgebra) de .Alga(n), consistindo
de álgebras que admitem teoria de Bases de Grõbner.

Com essa terminologia, a Proposição 3.3.8 nos mostra que .4.BGK(n) é um conjunto finito, para
todo K e todo n.

Comentámos ainda que é sabido que AZgK (n) é uma variedade algébrica afim de K3", que G.L(n)
age em Alga(n) e que cada órbita corresponde a uma classe de isomorfismo de ÁZgK(n) ILRS951.
Assim, .ABGK(n) pode ser visto como um subconjunto finito de .4ZgK(n)/GL(n).

3.4 Propriedades Básicas e Algebras de Caminhos
Assumia'amos as mesmas hipóteses que temos tomado até o presente momento, ou seja, R é limo

álgebra finitamente gerada sobre um corpo Ã, que possui uma base multiplicativa 23 sobre a qual
está fixada unia ordem admissível $.

O propósito Giesta seção é apresentar uma série de piopi'iedades conilms a toda álgebia nas
hipóteses acima. Essa calactcrização nos levará à interessante conclusão de que, na realidade,
toda álgebra ]lessas condições pode ser vista como um (quociente de lm)a álgebra de caldinhos. .As
principais idéias contidas aqui foram originalmente exploradas por Farras, Feustel e Green IFFG031
e foram refinadas posteriormente. .A. abordagem dada aflui é muito sellielhante à api'esentacla por
Green IGre001

Em particular, é interessante mencionar (lue é possível encontrar em qualquer álgebra n que
admita unia teoria de Bases de Giõbnei elementos com propriedt\des muito parecidas com aquelas
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dos vértices e arcos em álgebras de caminhos. Com efeito, a busca por tais elementos consiste na
essência do que é feito nesta seção e eles são a chave para o estabelecimento de um isomorfismo
entre R e um quociente de uma álgebra de caminhos.

3.4.1 Resultados Iniciais

Recordamos que um elemento qualquer .f de R é idempotente se /2 :; /. Além disso, um
subconjunto Á de R é dito ortogonal se / . /' = 0, para todos os elementos / e /' distintos de .4.

Iniciamos então nossa discussão com a observação trivial de que a unidade de R se esciev'e como
combinação linear de elementos da base 6 (não estamos assumindo blue l é um elemento de 23).
Com isso, podemos escrever

(3.1)

onde cada ak é um escalar não nulo e uk (para l $ À; $ n) são elementos distintos de B.
O primeiro resultado que apresentamos traz algumas propriedades interessantes desses elementos

UA:. Posteriormente ficará claro que podemos estabelecer uma correspondência desses elementos com
vértices de uma álgebra de caminhos.

Lema 3.4.1 0 cozzjunto {ul,t;2, ,Un} é Um COnJUnto ortogonal de {dempofentes e cada aJ; l

Demonstração. Precisamos demonstrar três coisas

1. 0 produto u{ ty = 0, se { # .j
2. Para todo l $ { $ n, u{ = u2
3. Cada ai = 1.

Para ver a primeira parte, tomemos dois índices quaisquer {,.j (entre l e n) distintos.
Assumimos então que uiuj # 0 e mostraremos que isso nos leva a uma contradição.

Como a base Zi é multiplicativa e os elementos uí e uj pertencem a ela, temos que o
produto uitij = b pertence a Zi (por estarmos assumindo que o produto uiuj é não nulo).
Naturalmente b # ui ou b # uj, lama vez que assumimos que os elementos u'f e uJ são
distintos. Podemos assumir por hora que b # ui. Então, utilizando a Equação 3.1,
teremos:

": - «: . : - «:(>: «*«) -E «««:"»
k-l h-l

Eni particular, triz/j :: l) ?\parece na soma acima. Por outro lado, essa soma é uma
coin})mação liiieai de elementos da base 23. X-las tU só pode st'r escrito de uma única
inaneil'i} coilio combinação linear de elementos de 23: 1 . t'i(dado (lide ui € 23).
.X.ssiin, como assumimos que b # ui, temos (lue o coeficiente de b na saDIa acima deve ser
zelo. Alas colho iieilhutn ai é zero por hipótese (fizemos essa suposição ao apresentar a
Equação 3.1), temos que existe algum l # .j (le fonna que uiul = b = uiuj.
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alas, ou uj < ui ou ul < t/j. Se assumimos que uj < ul, utilizamos o fato de a ordem
ser admissível para concluir que b = uÍuj < u UZ = b, um absurdo. Analogamente, se
uz < ty, teremos que uÍul < uÍtij, nos levando a uma contradição com a suposição de que
uiuj # 0. Podemos utilizar argumentos análogos para obter contradições semelhantes às
acima para o caso em que b # uj. Assim, concluímos que uiuj = 0.

Podemos utilizar o fato que acabamos de demonstrar na equação acima pai'a concluir
que ui :: aiuíuí, donde segue que u = u? e cb :: 1, para cada l $ i$ n. H

A seguinte proposição nos mostra uma propriedade muito interessante das bases multiplicativos
munidas de ordens admissíveis. Em particular, ela justifica a hipótese feita na Seção 3.1 de que a
multiplicação em 23 é reflexiva.

Proposição 3.4.2 Seja R uma áZgebra com base mulfiplãcafiua 23 sobre a qual está ./irada uma
ordem admissível $. Então, se b é um elemento de B, existem únicos 1 <- i,j $ n tais que uib -- b
e bu{ = b.

,4demais, dado um áhdàce l É Z $ n, tererrzos;

e Se l é diferente de {, então utb

e Se l é diferente de j, então but -- 0

Demonstração. h/lostraremos o argumento para .j; o outro caso é completamente
análogo. Utilizando a Equação 3.1 e o Lema 3.4.1, temos:

b

7Z

b 1 - ó(>1:"*)
k-l

Porém, como b é um elemento da base Zi, existe uma única forma de escrevê-lo como
combinação linear de elementos de 23: b :: l b. Com isso, b deve aparecer em pelo menos
um dos termos na soma acima.

De fato, se isso não ocorre, conseguidos escrever b como combinação linear de elementos
de 23 distintos de b, donde B é linearmente dependente. Portanto, existe j tal que b% = b.

Vejamos agora que bul = 0 se Z # i. Rias então, basta utilizar a primeira parte:

bul = (buj)uZ LemL3.4.10

Temos então a segunda parte do leda demonstrada. Resta-nos apresentam o argumento
para o fato cle .j ser único.

alas, se isso não foi verdade, tecemos / #: .j tal (lue buZ = b, o (lue é impossível pela

segunda parte do lema (naturalmente b # 0 por ser un elemento de uma base). n

Com esse resultado em mãos, podemos definir os conceitos de origem e téniiino de um elemento
cla l)ase 23.
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Definição 3.4.1 rOrigem e Término,) Seja R urna áZgeóra com base mulfipZ catátia B sopre a
q'uat está $zada tina ordem admissível $. Se b é am elemento de B, de$nimos Q origem de t) coIRo
..ndo o único .J.menu. ãd.mpotente o(b) de 6 f./ q«. o(b) . b = b. .AnaZog.«.ente, de$nimo. c.mo
término de b . .ínic. element. d mp.tente d. 23 t(b) tal q«. b t(b) = b.

Deve estar claro para o leitor que no caso em que R é uma álgebra de caminhos (com base P'
fixada), as noções cle origem e término vistas na Definição 3.4.1 coincidem com as noções de origem
e término de caminhos em um grato. Dessa forma, não faremos distinção entre elas.

Ao longo de todo trabalho, temos feito largo uso da observação envolvendo divisões entre elemen-
tos de 23 feita imediatamente antes da Proposição 3.4.2. Destacamos esse comentário no seguinte
corolário para maior conveniência do leitor.

Corolário 3.4.3 Sda R uma álgebra com base muZfíp/ãcaf ua /3 sopre a qual está ./haja tznza ordem
admissível É. Então a divisão é re$e=iua em B, no seguinte se7ttido: para todo a em B, e=isteln
nrlonómàos ai e a2 tais qtze a := alaa2. (7onseqüenfenzente, se b e b/ são elementos de 23, tais qtze b
diu'ide bi , então existem elementos b\ e bz de B, tais (]ue b' = bibbz.

Demonstração. O resultado segue imediatamente do fato de que b o(b)bt( b)

Lema 3.4.4 Sda b C B. .Então b ? o(b) e b 2 t(b)

Demonstração. Da definição de o(b), temos que b = o(b)b, donde o(b) divide b. O
resultado segue então do fato de a ordem ser admissível.

O argumento para t(b) é análogo. H

Em seguida, mostraremos que os únicos idempotentes em Zi são os elementos ul, u2, . . . , un

Corolário 3.4.5 Se bC B\ {t;l,u2,...,un}, erzfão b2 # b.

Demonstração. Uma vez que 23 é uma base de R como espaço vetorial, segue que 0
não pertence a B. Portanto se b2 = 0, não há mais o que demonstrar, pois b # 0 por
pertencer a 6

Suponha então que b2 # 0. alas pelo fato de b não ser um elemento de {ul, u2, . . . , Un } e
pelo Lema 3.4.4, b > o(b). Com isso, utilizamos o fato de b2 ser não nulo e a presença de
uma ordem admissível para concluir (lue b2 > o(b)b = b, o que demonstra o resultado. H

No (1ue segue, chamaremos de y o sllbconjunto de 25 formado pelos idenlpoteiltes de 23, ou
seja V := {tl:t'2. . . . , t.}. Note o leitor (luc dada uma l)asc B de unia álgebra R, os elementos ui

(l $ i $ n) da E(luação 3.1 estão unicamente determinados (pelo fato de Zi ser unia base de R).
Com isso, o conjunto y está llnicamente deter'minado (uma vez fixada a base 23).

.Xntcs de apresenta\r o próximo resulta\do, definimos as noções (le elementos deconiponíveis e
indecompoiiívc'is pol pi'oduto. t;m elemento b de 23 é dito decomponível por produto (oti
simplesmente decomponível) se existem eleiil(.fetos bi e b2 ein 13 \ r, tais que b :; bibe. Como
espeittdo, dii'emos que um elelliento b cle B é indecomponível por produto (ou simplesmente
indecomponível) se ele não for decomponível por produto.

Lema 3.4.6 (.;ar/rl e/ezn.e71Zo u (/e L' é írzdecorllpon.íue/ por p7-0ílrlfa
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Demonstração. A prova segue por contradição. Suponha que u C y é decomponível
por produto. Logo existem bt e b2 em /3 \ l,'' tais que u = btb2. R/las então

« = biZ,2 )bibe

Podemos utilizar o Lema 3.4.1 para concluir que u = 0 se u # o(bl) (o que nos leva a
uma contradição). Por outro lado, se tomamos u = o(bi), temos que u divide bi. Porém,
bi divide u por hipótese, donde u = bt, uma contradição, pois, neste caso, bi C V. H

Denotaremos pelo restante desta seção por -F o conjunto composto pelos elementos de 6\ V que
são indecomponíveis por produto. Conforme veremos mais adiante, os elementos desse conjunto
serão identificados com arcos em uma álgebra de caminhos.

Assim, como é de se esperar, mostraremos (na Proposição 3.4.8) que todo elemento não idem-
potente de B se escreve como produto de elementos de -E. Vale comentar também que, dada uma
base 23, como y está unicamente determinado (pelo fato de 23 ser um base), o conjunto E também
está unicamente determinado.

O próximo fato é uma conseqüência imediata da presença de uma ordem admissível e nos será
muito útil na demonstração da Proposição 3.4.8.

Lema 3.4.7 Se bt e b2 são elementos dásfánZos de 23, então, para lodo b em B, ua/ern as seguánles
implicações :

/. Se btb = b2b, erztão bib = b2b = 0

2. Se bbt ;:= bb2, então bbi :: bb2 := 0

Demonstração. Demonstraremos a primeira implicação; a demonstração da segunda
ê completamente análoga. Podemos assumir sem perda de generalidade que bt < b2.
Portanto, como temos uma ordem admissível, se as multiplicações bbi e bb2 são não
nulas, segue que bib < b2b, nos levando a uma contradição com as hipóteses. H

Proposição 3.4.8 Seja -R uma álgeóra com base mtz11ip/ãcatiüa 23 sopre a qual está ./irada alma
ordem admissÍue! $. Seja V o cona-unto for'nado pelos idempotentes de 23 e E o conjunto formado
pelos elententos indecompoTLíueis por produto de B \ V. Então todo elemento de B \ V é um produto
da forma blbz' . . b., com bi C E, para l$ i$ nt.

Demonstração. Suponha que o resultado seja falso. Então existe um subconjunto não
vazio C' de 6 \ y composto pelos elementos que não são indecomponíveis por produto
(e, portanto, não pertencem a .E) e nem se escrevem como um produto de elementos de
E
Devido à presença de uma boa ordem, C' possui um elemento mínimo. Chamemos uin
tal elemento de b. Se b não puder ser escrito como produto de elementos de B \ y, b
pertence a 11; por definição, o que nos leva a uma contradição com o fato de C' ser não
\:azio e não há mais o (lue demonstrar.

Portanto, podemos assumir que b :: blb2, com bi e b2 em 23\ y. .Ainda, pela definição de
ordem admissível, b ? bi e b 2 b2 (dado que tanto bi (quanto b2 dividem b). Xlostraremos
cine b # bi e b # b2.
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De fato, suponha que b = bi. Então b = bt(b) e b = bibe = bb2, donde b = bt(b) = bb2.
Agora, pelo Lema 3.4.7, se t(b) e b2 são distintos então o produto bt(b) = bb2 = Z) é zero.
Como isso não pode acontecer, concluímos que b2 = t(b). Porém, t(b) C }'' e b2 g y, por
suposição. Isso nos leva a uma contradição e concluímos que b # bl. De forma análoga,
b # b2, e temos que b > bi e b > b2.

alas então, pela minimalidade de b, segue que tanto bt quanto b2 se escrevem como um
produto de elementos de -E, donde

b :: bibe := aias / / /

akala2'''aJ

com ai e al. em E, para todos l $ { $ k e l $ à $ .j.

Logo, b se escreve como um produto de elementos de E, o que contradiz a hipótese do
conjunto (7 ser não vazio. B

O lema a seguir nos traz uma observação de verificação simples, mas que será importante nos
argumentos que seguem.

Lema 3.4.9 Se R é .Pnáfamente gerada, enZõo .E é ./inifo

Demonstração. Pelo Lema 3.3.1, sabemos que se R é finitamente gerada, então BU {0l}
é finitamente gerado como semigrupo. Por outro lado, a partir da definição de elemento
indecomponível por produto e pelas propriedades dos elementos idempotentes de B, é
imediato ver que .E está contido em qualquer conjunto gerador de 23 U {0}, donde segue
que .E é finito. H

Vale comentar que no caso de R ser uma álgebra de caminhos KI' (com a base P fixada), y'
é exatamente o conjunto y(1') e E o conjunto .A(1'). Esses fatos são verificados facilmente pelas
propriedades das álgebras de caminhos que exploramos na Seção 1.4. Ainda, caso R seja uma
álgebra livre -K<X> (com a base X* fixada), y = {1} e E = X.

Com o que temos até aqui, podemos construir um grato orientado I' a partir da álgebra R,
da seguinte maneira. Tome o conjunto de vértices de I' como sendo V(1') = t''. Ainda, um ai'co
e.:.., com ponta inicial ui e ponta final uu pertence ao conjunto de arcos de I' quando existe um
elemento b € E tal que o(b) = ui e t(b) = t;2. Uma vez blue os conjuntos E e y estão unicamente
determinados para uma base Zg fixada de R, então o grato I' também está unicamente determinado
(a menos de isomorfismo). Chamaremos o grifo ]' de grafo associado a B.

Seguidos cona a introdução de alguns conceitos que serão necessários para emtnciai o principal
insultado desta seção.

Definição 3.4.2 rBinómio Puro,) SQa R urn.rl álgeb7a qrzri./quer collz base B. Um. binómio puro
é t111t elemento da jolma b -- b' , com b e b' edil B

Ulll ideal de R é dito puramente binomial sc l)oss-uir llm. cona-unto gerador com.posto sotiteTtte
por binómios ptLTos

UTl} conjunto gerador purctmertte binomial de üm i.dcat é iln} conjti.n.to gerador cona.posto
soTneltte por bi.nõm.ios pulos.

\ definição a seguir é anil\ generalização do conceito de ideal plirainente binomial
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Definição 3.4.3 ('ideal 2-nomiaZ,) Sela R uma áZgebra quaZgz&er com base B. t/m ideal / de -R é
2-comia! se posa'uir um conju7ito gerador cujos elementos são todos binómios puros ou lnonõmios.

Em outras palavras, l é gerado por elementos da lforma p ou p com p, q em B.
Um conjunto gerador 2-nomial de um {dea! é um conjunto gerador composto somente por

binóm os puz'os ou monómzos.

Definição 3.4.4 r.Elemento Uni/orme,) Se.ja R üma áZgebra que admite teoria de -Bases de
Gróbner, / um eZernenfo não nulo de R e considere o suporte de /, dado por supp(/) =
{bi,b2,...,bk}. Dizemos que / é unl/orbe se todo eZemerito de supp(/) possui a mesma oh-
gem e o mesmo término. Mais precisamente, j é uniforme qltando existem {dempotentes o e t de
B, de .»,m. q«e o(b{) = o e t(bi) = t, p"' tod. l $ { $ k.

Ainda, unl subconjunto A de R é uniforme quando todos os seus elementos forem uniformes.

A Seção 4.2.1 se encarregará de apresentar alguns resultados importantes acerca de elementos
uniformes. Contudo, adiaremos a exposição desses resultados para essa seção, uma vez que eles não
serão necessários neste momento.

Por hora, mencionamos somente que todo ideal de uma álgebra de caminhos pode ser gerado
por elementos uniformes (uma demonstração para esse fato é fornecida na Proposição 4.2.5) e
apresentaremos um resultado que mostra que todo ideal 2-nomial possui um conjunto gerador 2-
nomial composto somente por elementos uniformes.

Por outro lado, vale comentar que nem todo ideal puramente binomial possui um conjunto
gerador puramente binomial e uniforme, conforme será visto no Exemplo 4.2.1.

Lema 3.4.10 Todo ideal 2-nomáaZ / pode ser gerado por zlm congunfo 2-nomial unia/orbe. .4demaÍs,
todo ideal 2-nomial l .finitaniente gerado pode ser gerado por um conjunto 2-nomial uniforme e anito.

Demonstração. Antes de mais nada, afirmamos que, se / é um ideal e a -- b é um
binómio puro não uniforme em /, então a e b pertencem a /. De fato, suponhamos que
o(a) # o(b). Mas então o(a)(a -- b) = a e pertence a .Z. Da mesma forma, o(b)(a -- b) - b

pertence a .r. O cmo em que t(a) # t(b) é análogo.
Tomamos então um conjunto gerador para / da forma

Ç :: {ai -- bi, ae -- b2, CI, C2, ...}

com ai, bi e ci caminhos em /{l', para todo { > 1 (ele existe pelo fato de -r ser 2-nomial).

Por nm lado, é claro que cada ci é uniforme, testando-nos apenas analisar os elementos da
forma a.i -- bi. Suponha então que existem elementos dessa fonlla que não são uniformes.
Então o conjunto

H :' {al, -- bi, l aij -- bi, C Ç e não é tiniforme}

é não vazio. Logo, pelo argumento acima, a{, e bí, ])ertencein a J', pala todos aij -- bij
em fí. .Assim,

Ç' (Ç \ H) U {al, . Z,i, l ai, bj, c H}
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é um conjunto gerador para .r 2-nomial e uniforme. Ademais, como / é finitamente
gerado, Ç é finito, pois todo elemento de um conjunto gerador anito para / pode ser
gerado por um número finito de elementos de Ç. Finalmente, é claro que Ç' será finito
se Ç o for. H

Apresentamos então o principal resultado desta seção

Teorema 3.4.11 rGreen, 2aOa) Seja R uma álgebra com uma base mTzltzplãcaf ua B rnunída de
uma ordem admissível $. Tome T o grelo associado a 13 e considere a álgebra de caminhos l<T com
base'P. Então existe um epimor$smo de K-álgebras $: KT ---, R satisfazendo:

.r. Se p é um «mina. e«. 7', anta. @(p) C B U {0}

2. Se b C B, então existe um caminho p em 'P tal que @(p) b

3. O núcleo da aplicação @ (que devtotamos por 1) é um ideal 2-nomial

4 O ideal l est,á contido em J'z (o ideal de l<F gerado pelos car«anhos de compümc""to 2).
particular, a imagens de cada arco e de cada vértice de F pela aplicação Ó é não nula.

5. Existe um conjunto gerador 2-nomãal e uniforTne de l

Um elemento importante para mostrar a afirmação envolvendo ideais 2-nomiais feita no teorema
é compreender a relação desses com o fato de B e P' serem bases multiplicativas.8

De fato, podemos demonstrar que, dada uma álgebra S com base Z) que admita uma teoria de
Bases de Grõbner e um ideal J de S, a projeção de .D sobre S/J (excetuando-se o zero) será uma
base multiplicativa se e somente se J for um ideal 2-nomial (Proposição 3.4.22).

A próxima pergunta natural seria se a imagem de Z), nessas condições, também admite uma
ordem admissível. A resposta para esta pergunta, infelizmente é negativa em geral e, até o momento
em que esta dissertação foi escrita, os autores não conhecem nenhum resultado que mostre quais as
condições necessárias para que a projeção de Z) admita alguma ordem admissível IGre00, Oli021.

Em seguida, exploraremos com maior cuidado esses comentários, uma vez que eles estão direta-
mente ligados com o Teorema 3.4.11. Feito isso, apresentaremos alguns resultados de cunho mais
técnico e finalmente a demonstração do teorema acima.

No que segue, sejam n, 23, $ e / como no enunciado do Teorema 3.4.11.

3.4.2 Congruências

Considere C o conjunto de todas as congruêiicias em Zi U {0} e =Z o conjunto cle todos os i(leais
2-noiniais de B. Definimos a aplicação p : C ---, -Z' que associa tina coiigruência c € C ao ideal
ç(c) := <{(a -- Z,) l (a,b) C cl>. Note que coi»o c é uma coiigruência e«l 23 U {0}, segue que p(c) é
llm ideal 2-nomial, para todo c em C.

hliciamos com algumas (questões técnicas necessárias para a Proposição 3.4.18. Eni seguida, esta
proposição será iltilizada na demonstração cle que existe iinla bijeção entre C e Z (no Lema 3.4.19).
O pl'incipal objetivo desta subseção é litilizar esse ma(luinário pai'a demonstrar a Proposição 3.4.22.

\ote (luc as condições l e 2 do teorema são c'(luivalentes a exigir (lue 25 Ç5(}:') \ {0}
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Primeiramente definiremos o conceito de expressão linear para um elemento de R e explorare-
mos algumas de suas propriedades. Ressaltamos que estas observações serão utilizadas apenas na
demonstração da Proposição 3.4.18 e podem ser deixadas de lado pelo leitor não interessado nesta
prova sem qualquer prejuízo para o restante do texto.

Uma expressão linear para um elemento / de R (com respeito a B) é uma expressão da forma:9

em que H é um conjunto (finito) de índices e, para todos os valores ã de H, ai é um escalar não
nulo e bi é um elemento de 23. Ademais, e = /

Note que não assumimos que bü # bJ , se h # .j. Com isso, podemos ter mais de uma expressão
para um mesmo elemento /, apesar de !3 ser uma base de R. Diremos ainda que card(H) é o
comprimento da expressão e e o denotaremos por ljejl.

Definimos ainda o suporte da expressão e como supp(e) := {bi l iC .llí} e, para cada monõmio
b, a família de coeficientes de b em e como sendo coefe(b) := (ai l bi = b, para i € H).

Dizemos que duas expressões e e e' são iguais se coefe(b) = coef.,(b), para todo b em 23 e que e
e e' são equivalentes se e = e' em R, isto é, se ambas representam o mesmo elemento.

Dada uma expressão linear e para um elemento /, diremos que e é uma expressão linear
reduzida para / quando e = )1: c aibi satisfaz bh # bJ, se A # .j. Em outras palavras, uma
expressão linear reduzida é simplesmente uma combinação linear de elementos de 23 em que não
aparecem coeficientes nulos (e nem termos repetidos). Assim, é imediato ver que, dado um elemento
.f, existe uma única expressão linear reduzida para /

Seja e = )ll: € aibi uma expressão linear para um elemento / de R. Assuma ainda que bh = bj,
para alguns índices h e .j de .llr. Nestas condições, uma simplificação de e é uma expressão linear
da forma

e' = >' ('yibí)

de modo que H' = .17\ {.j}, 'í = ai, para todo í em -H' diferente de h e 'yh = (aj + ah) (no caso em

que 'yh = 0, eliminamos à de .17'). Os índices h e .j são chamados de índices de simplificação.
Note que o comprimento de e' é estritamente menor que o comprimento de e (na realidade, não

é difícil ver que lje'll = llell -- l ou lje'jl = ljejl -- 2). Ainda, é claro que e' é equivalente a e.

Uma seqüência de simplificações a partir de uma expressão linear eo é uma seqüência da
forma (eo, ei, . . .), de foi'ma que e{ é uma simplificação de eí-i , para todo á > 0.

{c.f/'

Afirmação 3.4.12 Seja e üma expressão /ãriear para izm eZemerzlo / de R. E7zlão não ezísfem

seqiiêTtcias ãn$nitas de simpli$cações a partir de e.
Ademais, para toda se(lílência dc simpti$cações (.e:el,e2. . . . :e..), e:cisne ILHA serliiência de sim-

pl@«çõ« Ípo.,si«/mente «,íaJ (e«--i,e.--2, . . . ,e,) t'Z q«e e, é a «p«ão /í«e« «d«,í'Z' p""
/

Demonstração. A primeira parte segue imediatamente do fato de que ljefjl < ljeí-ill,
para to(lo i > 0.

nll;tilizarcmos simplesmc.nte o termo "expressão" par:t denotar expressões linnu'cs, (luanclo o contexto tornar claro
(lue estamos nos referindo ao tipo de expressão a(lui definido.
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A segunda parte segue por um argumento indutivo. Sda e. = )1:ic a b{. Se não
existem índices À e .j em H tais que bÜ = b], então e. é uma expressão linear reduzida
para / e não há mais o que mostrar.

Senão, tome e.+i a simplificação de e« utilizando h e .j como índices de simplificação.

O resultado segue então da primeira parte e da unicidade da expressão linear reduzida
para /. B

A seguinte afirmação segue imediatamente das definições de expressão linear e de simplificação

A-Rrmaçãa 3.4.13 Sejam .f e j' etevíLentos de R e z e =' expressões lineares para .f e j', respectã-
ua7nente.

Então = -F =' é uma elpTessão linear para J' -+ f'. Conseqiientemente, wma simpli$cação ã de
= -F =' é uma expressão linear para f-t .f'

Em seguida apresentamos alguns lemas que serão fundamentais na demonstração da Proposição
3.4.18

Lema 3.4.14 007zsãdere a áZgebra de camin/zos ÃT com a base rnu/lipZicafãua dada pelos camínÀos
em 1', 7). Sejam bi,bl,b2, ób, . - . bk, b' elementos de 7) Irão necessariamente d sfárztos,) e Ài, . . . , ÀÀ;
coeficientes. Seja ainda

k

/ (b. -b;)
{-1

Então f não pertence Q 'P

Demonstração. Tome a aplicação linear p : KI' ----, .K definida nos elementos da
base P por: 'p(b) = 1, para todo b C P. Com isso, p é uma aplicação X'-linear.

Assim, suponha que .f pertence a P'. Por um lado, p(/) = 1, pela definição de p.
Entretanto, por outro lado,

P(./')
#

E À:(P(z,í ) P(b{))
f-l

e chegamos a uma contradição com a hipótese de / pertencer a P

O lema a seguir é consecliiência imediata do resulta\do que acabamos de mostiat

Lema 3.4.15 Seyan} bi,bÍ,b2,bl,
coe$cietttes. Seja ailtda

bk,blK ete'mentes de 'P (nã0 71.ecessadnm.eTtte distintos) e

' 'q« e «m« «p,..«ã. /;"'"' p-,« / c.«, ,e;p'if. « 7'. E«là., c-:.l(s«pp(e)) # l
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No que segue, assuma que temos uma congruência c de C fixada.
Apresentamos em seguida a Propriedade P para uma expressão linear da forma e = )ll:ÍCH aib{.

Esta propriedade será melhor explorada no Lema 3.4.16 e será fundamental para a demonstração
da Proposição 3.4.18.

Propriedade P Existe um subconjunto X de -H (denote ainda y = -H \ X) e uma

partição (2 :: {Qi, Q2, - - . , Qr} de .X, tais que:

1. Para todo .j € y, bj ''-c 0.
2. Para todo l $ z $ r, se z, y C C?,, então b. -.c bV.
3. Para todo l $ z $ r, )ll:ice, aíbi é uma expressão linear para um elemento da

forma / = }'i:::: Ài(b{ -- b;) (À{ são coeficientes e b{, b; são monâmios, para todo
Í)

Note o leitor que uma expressão e que satisfaça a Propriedade P pode ser vista como e
onde ri := }1:icx aibi e r2 := }1:jcV ajbj.

rl + T2,

Lema 3.4.16 Sela e :; }j:iCXaibi uma expressão Zãnear que salis$az a Prophedade P e e'
E-ien, 'Yibi uma simpli$cação de e. Então e' satis.faz a Propriedade P

Demonstração. Suponha que os índices de simplificação são A e .j. Sda ainda X
um subconjunto de -17 e Q = {Qi,Q2, .. . ,(l?r} uma partição de X nas condições da

Propriedade P.

Seguiremos com um estudo de casos. Para cada caso, encontraremos um subconjunto
X/ de .fr' e uma partição C?' de X', que mostram que e' satisfaz a Propriedade P.

Temos então três possibilidades:

e Ambos A e .j pertencem a X.
Neste caso, como e satisfaz a Propriedade P, existem índices l $ t,w $ r (não
necessariamente distintos) de forma que h pertence a Qt e .j pertence a Q«.
Logo, como bü = bj, segue que todos os monõmios com índices em Qt U (2., são
equivalentes por c. Em outras palavras, se zl e z2 pertencem a Qt U (2w, então
b.. «,c b..
Temos ainda dois subcasos:

.A soma crh + a{ é zero.

Então /I' = .llí \ {/i.,.j}. Tonlenios
c?' = (Q \ {Q..Q«,}) u {Á}.
Então, a condição l da Propriedade P é facilmente verificada. .A condição 2
segue dos argumentos dados acima.
Finalmente, a condição 3 segue do fato de >1:fc..i aibi ser uma simplifi('ação
para }:íeQ. a:bf, se f = w, ou pt\ia ::icc?, aibí + >1:icQ. aíbi, se t # w c da
.Afinnação 3.4.13.

4 soma a/, + aj é diferente de zero.
Neste caso, H' = H \ {.j}. Como antes, existem índices l $ t, tu $ r (não

necessariamente distintos) (le forilia que /i. pertence a Qt e .j pertence a Q.,.

.Y\ {ó,J}, ..4(Q.uQ«,) \ {h,j} e
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O resultado segue de forma análoga à anterior, tomando X' = X \ {j}, ..'! =
(Qt U Q«) \ {.j} e Q' =(Q \ {Q., Q«}) U {.A}.

e Ambos h e .j pertencem a y
É fácil ver que e' satisfaz a Propriedade P nesta situação se tomarmos X/ = X e

B O índice À pertence a X e .j pertence a y.ia
Neste caso, existe l $ t $ r, de modo que h pertence a C2t. Assim, é fácil ver que
e' satisfaz a Pi'opriedade P tomando X' = X \ (2t e (2' = Q \ {Qt}.

/
Q Q

O lema a seguir é conseqüência imediata da condição 3 da Propriedade P e do Lema 3.4.13

Lema 3.4.17 Seja e uma expressão linear safizl/acendo a PropMedade P
para todo l $ z $ r

.Então, card(Q;) # l,

Apresentamos então a Proposição 3.4.18. Ela será fundamental para os demais resultados que
relacionam ideais 2-nomiais e congruências em 23 U {0} e sua demonstração faz uso dos comentários
que fizemos acerca de expressões lineares.

Proposição 3.4.18 Seja J um ideal 2-rzomáal de re, podando, um elemento de Z,) e c alma
"ng«ê«.í. em 23 U {0} re, poN-t', «m .Jement. de C). S«p-A« .ánd" q«. g(c) = J. JVe;fa.
condições, as seguintes a$rmações são verdadeiras.

/. Se « é «m e/eme«t. de 23, f'/ q«e . C J, .nlã. (.:0) C c

2. Se a e b são elemevttos de B, ttiis que a b C J, e«fã. (., b) € .

Demonstração. Naturalmente, como J = p(c), segue pela definição da aplicação p,
que J é o idea] 2-nomia] gerado pelo conjunto

Á := {gi -- g2, g3 -- g4 .fi , /2, . . . }

de forma que, para todo /l ? 1, os elementos gh e /À pertencem a 23 e todos os pares
ordenados (g/., g/.+i) e (/ó, 0) pertencem à congruência c.

Com isso, todo elemento ./' de J é gelado por elementos de .A, o que nos leva a consiclerai
expressões da ronda ri + /2, onde:

(3.2) ?'1 tcli,j ILi.jgh i'ui.j af.jzll..jg/..+it'i.j) e re >ll: >1:(.Jz.kp/,A..h, qr Á:)
/-l k-lf=t.j=t

c'ln (lue cada at.r e cHeIa .J(.r é unl escalei não nulo, para todos f, r, e os elementos t/l.r,
-:l,r, /)t.r e qt,, são elementos de 23, para todos f, r

ioÉ (.lato (luc a situação em que /i pertence a y c j a X ê absohltameiste análoga
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Lembramos que, como c é uma congruência, equivalências entre elementos de Z$ U {0}
são preservadas sob multiplicação. Com isso, temos que os pares ordenados das formas

(u{,jgA.t;Í,j, ui,.jgh:+iu{.j) ou(ul,k/h.ul.À:, 0)

pertencem a c.
Vejamos que a expressão da Equação 3.2 pode ser modificada de forma a nos fornecer
uma expressão linear pala / que satisfaça a Propriedade P.

Com efeito, elementos das formas u{,jgA: ui,j ou UZ,k/h.t;l.A; podem ser nulos. Construímos
então uma expressão linear e para .f, a partir da Equação 3.2, da seguinte forma:

8 Removemos todo termo nulo da forma UZ,k/h.UZ,k de r2.
. Se houver um termo nulo da forma ui,jgÀ.ui,j (resp. ui..jgh..,.ui.j) em ri, removemo-

lo e movemos u{,jgh:+:ui..j (resp. u{,jgh.t;{,j) para r2. Caso, ambos sejam nulos,
removemo-los de ri.

e Reordenamos os termos dessa expressão e tomamos como X o conjunto dos índices
dos termos que aparecem em ri. Tomamos como (2 a partição de X que agrupa
em cada parte elementos da forma ui..jgh.u{,j e u{,jgh:+:ui,j'

Com isso, é imediato verificar que e satisfaz a Propriedade P.

Portanto, podemos usar a Afirmação 3.4.12 e o Lema 3.4.16 para ver que todo elemento
de / pode ser representado por uma combinação linear de elementos de P (uma expressão
linear reduzida) que satisfaz a Propriedade r'.

Assim, soja a um monõmio em J. Claro que a única expressão linear reduzida para esse
elemento é a. Pelos argumentos acima, vemos que a expressão a satisfaz a Propriedade
P. Segue então do Lema 3.4.17 e da Propriedade P que a «'c 0.

Ainda, seja a -- b uma diferença de monõmios em J. Se a -- b = 0, é claro que a = b,
donde (a, b) C c por se tratar de uma relação de equivalência. Assumimos então que
a --b é não nulo.

Novamente, é imediato ver que a -- b é a única expressão linear reduzida para esse
elemento. Pelo Lema 3.4.17, temos que ou ambos a e b são equivalentes a zero (donde
segue que a «'c b) ou ambos pertencem a uma mesma parte (2z, donde concluímos que
a «..b. H

Lema 3.4. 19 \ aplicação .p é btjctora

Demonstração. Para vei (lue p é sobrejetora, tomemos um ideal 2-nomial J de R.
Então, existe lim conjunto gerador de J da fonlla {gt -- g2. g3 -- g.t, . . , .ft, /2: . . .}, onde

cada gf e cada /i pertencem a 23, para todo i? l.

Tomemos então o seguinte subconjunto de (23 U {0}) x (Zi U {0}):

C' := {(gi, g2), (g3, g.l) (./'i , 0), (./:2 , 0) . . . . }
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Denotemos por r a relação de equivalência gerada por O. Então

r = ((7u0 i)(-) U(c u c':)
{-1

Nuas, pelas propriedades de fechamento de ideais, não é difícil \er que a -- b pertence a
J, para todo (a, b) em C'i. Ademais, um argumento indutivo em i(juntamente com as
propriedades de fechamento de J) nos mostram que a -- b pertence a J, para todo (a, b)
em?

Finalmente, se tomamos c o fecho multiplicativo de r, teremos que c é a congruência
gelada por a e é fáci! ver que p(c) está contido em J. Por outro lado, p(c) contém todos
os geradores de J (e é um ideal, pela definição de p), donde concluímos que p(c) = J.

Para ver que p é injetora, tome duas congruências ci e c2, tais que p(cl) = p(c2). Então,
pelo Lema 3.4.18 e pela definição da aplicação p, temos que

a «'c: b .+:;» a b € P(.:) + . b € p(c2) +:> a «.'c, b

e segue que ci ::= c2

Em seguida apresentamos dois lemas bastante técnicos, mas que serão muito importantes nã
demonstração da Proposição 3.4.22.

Lema 3.4.20 Seja z um elemento de R la/ que

E
/

Z ctibí
í-l

com a{ e /3j ern .fí e bi e aj monóm os, para l $ { $ m e l $ .j $ Z. ..4ssüm.a também que os
coe$cientes são todos não nulos e qwe os etemevttos bi são dois a dois distiTttos. Seja ainda c uma
congr?lência em C e .Pze Tina classe q?ialquer de c, jbl. .Bufão,

}l: «.':
õícÍól «jclól

para l $ í $ nl. e l $ J $ /

Demonstração. Como os cleiiientos bi estão todos agrupados: possuem coeficientes
não iitilos c são to(los elementos dc uma base de R, temos (luc o siiporte de z é formado
exatamente pelos c'leineiitos üi. Coiii isso, pala cada valor cle í, existe lnn valor /(i) e
índices ii,i2,..., íi(i) tais (late a.i. " aÍ2 :: ' :: afl(.) := bi. .Ademais, podem existir
elementos aj (late não fazeiii parte do suporte (le .z:. Pala formalizar esse fato, toinainos
lun inteii'o p e inteiros f(1),1(2),. . .[(p) tais que ak, = ak, = ' '' ' ak..*, g supp(z),
parti todo l $ Ã« $ p. Com essa notação, podemos i'descrever a soma do enunciado dil
seguinte maneira:
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E
Z ?7t

>ll:(©:: + p:, +
i-l

P

E
k-l

Pi,m)bi+ (/3k. + Pk, + + .8k...,)'k.
{=i .j=i

em queDíi +Pi2+'''Piz(í) a{) para todo 1< { 5; nz e Oki+/3k2+'''+Bkt(h) =0) para
todo l $ h $ p.

Considere então uma classe lól de c e tome a soma }l:Õ.dÓI aibi(para l $ ã $ m), ou sda,
somamos os elementos da intersecção entre o suporte dé z e a classe lól (multiplicados
por seus respectivos coeficientes em z).

Pelas igualdades acima, vemos que, para cada l $ { $ m, os elementos ai. , aÍ2) . - - , aii(Ü
e bi estão todos na mesma classe de equivalência (eles são iguais). Pela mesma razão,
os elementos aJ;:,ai;,, . . . ,ak.. também estão na mesma classe de equivalência, para
l $ k $ p. Assim, podemos utilizar essa discussão e as igualdades entre os coeficientes
mostradas acima para escrever

.«ib{ = >ll:(a. +/3{, + - ''pí..:,)bi + >ll:(/3k. +pÉ,+ ..'+Dk.*)ak.
bicjbl biejbl ak: Clól
E

0

.jclól

para l $ í $ m e l $ k $ p, o que encerra a demonstração

Lema 3.4.21 Seja -r um dea/ 2-nomiaZ de R e consideremos a rtínácaJ congruéncáa c em C faJ que
p(c) = /. Tomemos um elemento z = }1:Z:t aibí, com a{ essa/ares não zztllos e cada bi C 6, para
\ $ { < sumãmos que os elementos dessa soma estão todos agruT)idos, ou seja, os elementos
bi são dois a dois dislánfos, para l $ { $ m,). .Nesgas condições, z pertence a .r se e somente se

)l-.Ó:clÕI aib{ pertence a -r, para cada classe de equipa/êncãa lól de c.

Demonstração. Como as classes lól formam uma partição de B U {0} (por c ser uma
congruência), é claro que

Z }l: }l: aiZ,i,l $ ã $ -'
lblec b CÍÓI

de maneira que se cada soda da forma }l:Ó.dÓI aib pertence a .r, então z também
pertence a /. Vejamos agora a implicação reverso.
Suponha club z pertence a /. alas como / é 2-nonaial, podemos encontrar lim conjunto
gera(lor (J :: {gt ge,g3 )/1,/2,...}, cle forma qiie os elementos gh e .fh são
monõmios e tanto (g/.,g/,+i) quanto (/h,0) pertencem a c, para todo h ? l. .Assim,
como .z é uin elemento de /, ele se escreve da seguinte maneira:

l3.3) }: >:('-,..j ":.jgb. ":,j

f=i.j=t
"'.j ":..jgb. --: «...i) + }l: >1:(al k«r.-//.,«l k)

/-l k-l

Z
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com cada at,, um escalar não nulo, para todos t, r, e ut.r, Ut,r elementos de 23, para todos
t 7

Vale notar que algumas das multiplicações acima podem ser zero.
reescrever z como um elemento da forma:

Assim, podemos

«
qt

>l: l; (.:.
z::l

q2

«.)+ >:aaP.
d-l{-1

de modo que as seguintes condições são satisfeitas, para todos l $ z $ qi e l $ d $ q2

e 1, e Pa são escalares não nulos-

. Cada a,. (resp. a«) é um múltiplo não nulo de gÀ. (resp. gAi+l), para algum i.

B Cada pd é um múltiplo não nulo de /h., pat'a algum 1, de gh: ou de gh.+i, para
algum i.

. Cada elemento da forma '7;(a:: -- a.) ou ©aPd pertence a /.

Note agora que az. «'c az,, para todo z.
concluir que

Assim, podemos usar o Lema 3.4.20 para

0

>l: '-:''
óícÍül i=i

0/

«,:,) + }l: #ó,pó,

o que mostra que >ll: z,.CIÓI álibi pertence a /

Apresentamos em seguida o resultado prometido que associa o fato de a projeção de uma base
multiplicativa ser multiplicativa com ideais 2-nomiais.

Proposição 3.4.22 Seja S uma .f(-áZgeóza com uma base m?l/fip/ calava Z). Seja J um ideal de S,
«- : S ---, S/J . .mom.r$'m. ««ó«{« e den.fe p« B = «-(D)\ {0}. .Dnfã. 23 é «m. ó«.

multiplicativa de S/J se e somente se J é bm ideal 2-noTniül.

l)emonstração. Vejamos primeiramente que se 8 é uma base multiplicativa de S/J,
então o ideal J é 2-nomial.

D( fina a seguinte congruência c entre elementos de 1) U {0l: dados d, d' em Z), dizemos
cine d '"-. d' se n-((J) = a(d'). Não é difícil verificar que essa relação é de fato reflexiva,
simétrica, transitava e compatível com a inilltiplicação em 1). Pelo Lema 3.4.19, existe
unl único ideal 2-nomial J. tal que p(c) = Jc. Xlostrai'einos (lue J = Jc.

Para verificar (lue .Jc Ç J, l)esta tomar um conjunto gei'odor de Jc formado por elementos
da foniia a -- b, com a e b em 1) U {0}. Então:ii

a b C J. + (a, b) € c + a'(a) '(Z)) + n. -- b c ./

ti.Algumas diu implicações abaixo fazem uso do Lema 3.-1.18
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Para ver a inclusão contrária, considere a projeção canónica n'. : S --, S/Jc e tome
b C J. Precisamos mostrar que n.(b) = 0. Como b é um elemento de S, ele se escreve de
maneira única como combinação linear de elementos de 'D. Seja então b = }1:;=:i aidi,
com di C 'D e a{ escaleres não nulos, para todo í. Por outro lado, como b é um elemento
de J, temos (lue n(b) = 0. Logo,

«'(b) >: a:«'(d: )
í-l

0

Naturalmente, podemos ter alguns di que possuem a mesma imagem por a e, eventual
mente, alguns deles terão imagem nula. Como 23 = n(1)) \ {0} é uma base multiplicativa
de S/J, temos que, agrupando os coeficientes dos elementos d{ de mesma imagem não
nula, a soma de seus coeficientes deve ser zero.''

b/leis formalmente, seja {i,{2, . . . ,{À; um conjunto qualquer de índices (entre l e n) sa-

tisfazendo a(di:) = a(di.) = . - - r(d{.) # 0. Então, a{. + ai, + . ' ' + aí. = 0. falas neste
caso, teremos as seguintes implicações.''

«-(di.) = r(di.) = . - «(d{.)
't+ dii "'c ClÍ2 "'c . . . ''c dik

+ «'.(di:) (di,) . .

Mas então, pela observação envolvendo os coeficientes desses elementos feita logo acima,
teremos que n.(a{.di: + ai,d{, + - . . + ai.di.) = O.

Por outro lado, se { é um índice tal que a'(d{) = 0, então d{ «'. O, donde r.(d{) = 0. Com
isso concluímos que

E
{-1

r.(b) aiT.(di)

o que encerra essa parte da demonstração. Vejamos agora a implicação reversa, ou seja,
que o fato de J ser um ideal 2-nomial implica que B é uma base multiplicativa de S/J.
Conforme coulentado anteriormente na demonstração, B \ {0} será multiplicativa se for
uma base, de forma que basta nos dedicaremos à tarefa de demonstrar esse último fato.
Vejamos primeiramente (lue 23 gera S/J como espaço vetorial.

Tome um elemento a + ./ de S/J. Então, como Z) é base de S, temos (lue a :: }:lii l aídi,
com ai escolares e di elementos de 1), para l $ i$ n . alas então, a + J = n(a) =
}.f=. ain-(di), onde cada n(dÍ) é um elemento cle B U {0}. Naturalmente, podemos
desconsideiar os elementos nulos dessa soma e obteremos uma combinação linear de

i2Na realidade, basta quc ZJ seja uma base. Caiu efeito, se temos dois elementos de 13, T(dl) e n(d2), c'ntão
=(di)ir(d2) = n-(dtd2) C B U {0} por D ser uma base multiplicativa, donde a imagem de Z) por ;r (excetuando-se o
zero) sempre será multiplicativa se for uma base.

13.â volta da última implicação faz uso do Lenta 3.4.18.
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elementos de Zi igual a a + J. Vejamos então que /3 é um conjunto linearmente indepen
dente.

Tome uma combinação linear de elementos de B da forma 0 = }'í.i ain'(Ü), em que
cada aí é um escalar não nulo e os elementos dí pertencem a Z), para l $ { 5; m.
Podemos assumir ainda, sem perda de generalidade, que os elementos a-(d{) são dois
a dois distintos. Precisamos então mostrar que cada a{ :; 0. Tome c a congruência
associada a J, ou seja c é a única congruência tal que g(c) = J.

Ã/las então, como )l:leia di € J (sua imagem por n' é zero, por hipótese), podemos
utilizar o Lema 3.4.21, para ver que, para cada classe de equivalência lól de c, )l:a;c]Ó] aidi
pertence a J. Por outro lado, cada d{ da combinação linear acima está em uma classe
de equivalência de c diferente, pois estamos assumindo que os valores de n(di) são dois
a dois distintos, para todo á. Assim, se tivermos dois índices .j,k tais que dl -.,c dÊ,
teremos que dj -- dx: C J pela escolha de c, o que nos leva a concluir que tais índices não
existem.

Com isso, aidi pertence a J, para todo l $ { $ m. Logo, se a{ # 0, teremos que
cvi'aidi = d{ é um elemento de J, o que é um absurdo, pois estamos assumindo que
n'(d{) # 0. Portanto, a{ = 0, para l $ { $ m e 23 é linearmente independente. H

Esse resultado encerra nossos comentários sobre ideais 2-nomiais por hora. Note que a aârmação
do Teorema 3.4.11 feita sobre ideais 2-nomiais é conseqüência direta da Proposição 3.4.22.

Esse fato será relembrado na demonstração desse teorema adiante. Nos voltamos agora pala
algumas questões mais técnicas que visam tornar a demonstração do Teorema 3.4.11 mais limpa.

3.4.3 Demonstração do Teorema 3.4.11

Assumimos a notação do enunciado do Teorema 3.4.11 e definiremos uma aplicação @ de .l(I'
em R. Para tanto, primeiro definimos uma aplicação Óo : P ----- R

. Se u é um elemento de y(1') então Óo(u)
que deu origem ao vértice t; no grato I'

u, ou seja, a imagem de u é o idempotente de 8

e Se e... é um elemento de .A(1') com ponta inicial ul e ponta final u2, então @o(e.:.)
onde e é o elemento de .E de origem ul e término u2 que deu origem ao arco e.:u:.

. Se c é um caminho eni I' (em outras pala\ras, um elemento da base P de /{l'), então ele se
escreve de maneira única como c = eie2 . . e., onde cada ei é um arco (trata-se de sua faina
canónica). E-tão definimos ç5o(c) := éo(ei)éo(e2) . . - Óo(e.).

Tendo definido como a aplicação éo atum nos elementos da base de /{l', definimos é como saldo
a única extensão K-linear de ót].

Lema 3.4.23
{0}

A aplica.ção @ de.Rn-i.dn acima é ll-it} hoitlom.or$sTno de K-álgebTas tal blue B é(P') \

Demonstração. Vejamos l)rinleiranietite o fato de (iue é(P) \ {0} = B. Por um lado,
tomemos um caminho c C P'. Então, pela definição da aplicação @, se c é ilm vértice,
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então Ó(c) € Zi. Senão, temos que @(c) = é(cl)é(c2) . . - é(c«), onde os elementos 'i são

arcos de I'. Logo, cada @(q) é um elemento de 23, pela definição da aplicação #' e segue
que Ó(c) pertence a 23 U {0}, pelo fato de 13 ser uma base multiplicativa.

Para ver a inclusão contrária, tomamos b ein 23. Se b pertence a y, segue que b pertence
a @(P) \ {0} pela própria construção de I' e pela definição de #'. Senão, pela Proposição
3.4.8, b = bibe - - . bn, com b{ em E, para todo l $ { $ n. Note ainda que, como b # 0,
segue que t(bi) = o(bi+i), para todo l $ á < n.

Logo, pela construção de I' e definição de #', existem arcos el,e2, . . . en em I', tais que
@)(e{) = bí, para todo l $ á $ n e eie2 '. e. é um caminho em I'. Logo, eie2 '. e.
p"tenc' a 7:' (é não -lo) e Ó('ie2 . e«) = @(ei)é(eU) ..@(e.) = bibe ..b. = b.
Portanto, Zi Ç @(;') \ {0}.

Vejamos agora que se trata de um homomorfismo. A aplicação @ é Ã-linear por cons-
trução. Resta-nos mostrar que se / e /' são dois elementos de KT, então é(//') =
é(/)é(/'). Mas se escrevemos / e /' como combinação linear de caminhos, teremos
/ = }1:;!:a aíci e /' = )1'.j.l Pjdj, com a{ e PÍ escolares e ci e dj elementos da base ?,

para l $ á $ n e l $ .j S'm. Logo, @(//') = >:Za E=:: ai6@(':i)#'(dj) = #'(/)#'(/'). H

O lema anterior também poderia ter sido obtido de uma maneira mais teórica utilizando o fato
de que .l(I' é uma álgebia tensorial. Contudo, preferimos apresentar aqui uma demonstração mais
explícita.

Com esses resultados em mãos, podemos apresentar a demonstração do Teorema 3.4.11.

Demonstração do Teorema 3.4.11

O fato de é ser homomorfismo e as condições l e 2 do teorema foram demonstrados no
Lema 3.4.23. Para verificar que esta aplicação é sobrejetora, basta notar que 23 é uma
base contida em In](é) e que @ é K-linear.

Resta-nos verificar a condição 3. Para tanto, note que, R 3 KT/Ker(@), pelo primeiro
teorema do homomorfismo (Proposição 1.2.1). Como P é uma base multiplicativa,
estamos nas condições da Proposição 3.4.22, donde segue o resultado.

Para ver a condição 4, é clamo que basta mostrar que a imagem de todo arco e todo vértice
de I' pela aplicação é é não nula. Rias esse fato segue imediatamente da construção de
F

Finalmente, a condição 3 segue imediatamente do Lema 3.'1.10

3.4.4 Algumas Considerações
Embora não tenhamos a pretensão de explorar neste trabalho as principais implicações e coli-

sc(liiências do Teorema 3.4.11, apresente\mos a(lui alg\ins comentários e resultados adicionais que
(.stão relacionados a ele e não se encontram presentes na literatura até onde é de conhecimento dos
autores.

.À.ssuniimos ao longo de toda esta senão (ltle teitios uma álgebta n com bttse multiplicativa /3 e
com uma Ordem aclniissível $ fixada em 23. Consideramos ainda I' o grifo associado a 23 e tomamos
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a álgebra de caminhos KT, a aplicação 4' definida na Seção 3.4.3 e o ideal / := Ker(@). Então,
R = .lrl'//, pelo Teorema 3.4.11.

Discutimos inicialmente algumas condições que nos permitem "levantar" a ordem $ para P. Em
seguida, faremos alguns comentários breves sobre como o teorema pode sei utilizado para reduzir
uma instância do problema da pertinência em uma álgebra qualquer R para uma instância do mesmo
problema em .KI'

Ordens

Uma pergunta de interesse é se podemos encontrar uma ordem admissível em P que seja "com-
patível" com a ordem $ fixada em 23. Nlais precisamente, procuramos uma ordem admissível $1' em
F', de modo que @(p) < @(q) implica p <' q, para todos p e q em P.

Esta subseção se dedica a encontrar algumas situações em que esse levantamento da ordem pode
ser feito de uma maneira bastante simples. Para tanto, introduzimos o conceito de quase-domínio.

Definição 3.4.5 rQuasi-domínio,) Dizemos gaze R é um quase-dom hio quando R possuir a
seguinte propúedüde: se pq # ü, então $Çpqb + ü, para todos os caminhos p e q de'P

Comentámos que, pela definição acima, é imediato ver que se R é um domínio de integridade,
então é um quasi-domínio.

A construção de I', as definições de @ e de quase-domínio, a condição 4 do Teorema 3.4.11 e um
argumento indutivo bastante natural nos permitem concluir o seguinte resultado.

Afirmação 3.4.24 Se R é um quase-doma'nio, então @(p) / 0, para fado p em P'

Um ponto fundamental para nossa discussão é que, se 1? é um quase-domínio, então é possível
encontrar uma ordem $' com as propriedades desejadas.

Suponha então que R é uma álgebra nas hipóteses apresentadas no início da seção e definiremos
uma relação $' em P da seguinte maneira. Ordene os vértices e os arcos de I' e tome a ordem
deglex em P com essa ordenação (denote-a por <d). Tome agora dois elementos p e q de P. Então
dizemos que p <' q se

@(P) < é(q) ou

@(p) = @(q) e p <ú q ou

ó(p) e @(q) são incompal'áx-eis e p <a q

Proposição 3.4.25 Se R é üm güasi-domlhio, a 7e/anão $' de$nida ac ma é uma ordem admissíue/

Demonstração. Pt'ecist\mos mostrar (lue </ é tuna relação de ordem e as piopiiedades
l a 4 dpsciitas na Definição 3.1.1

Para ver (lue </ é unia or(!em, basta utilizar a .Afirmação 3.4.24 pala ver que o terceiro
caso de sua definição nunca pode ocorrer. .A partir dessa observação, a pior:a de que <'
é reflexiva, ;tntissimétrica e traiisitiva é simples e deixttda a ct\rgo clo leitor.

O fato de (lue $' é uma boa ordem spgtte de uma mt\fieira bastante natural do fato de
< e deõlex serem boas ordens.
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Para a segunda propriedade, assuma p <' q e tome r em 7', de modo que rp e rq são
não nulos. Então, pela definição de $', @(p) $ é(ç), donde

(3.4) é(,)@(p) $ é(,)é(ç)

alas, por R ser um quase-domínio, e pela Afirmação 3.4.24, os dois lados da desigualdade
dada pela Equação 3.4 são não nulos. Temos, portanto, duas possibilidades:

l @(rp) = é(,ç).
Suponha então que @(p) < @(q). Logo, pelo fato de $ ser admissível, teremos que
@(rp) < é(rq), um absui'do.
Portanto, @(p) = @(q). Assim, como p <' q, segue que p <.z q. Com isso, rp <ó rq

e, conseqüentemente, rp <' rq, como queríamos.

@(,p) < @(,q)
Neste caso, rp <' rp pela definição da ordem $'

2

Claro que a propriedade 3 segue por argumentos análogos aos apresentados acima, de
modo que nos resta verificar a propriedade 4.

Para tanto, tome p e q, tais que p divide q. Então existem caminhos u e u, com q = upu.
Mas então, @(q) = é(u)é(p)#(u) e temos que @(q) $ é(p), donde segue o resultado. H

O seguinte exemplo nos traz a má notícia de que a técnica usada anteriormente para definir
<' pode produzir ordens em P que não sejam admissíveis, caso R não seja um quase-domínio
(independente das ordens dadas nos arcos e vértices de I').

Exemplo 3.4.1 Considere o grato I' dado na figura abaixo e a álgebra KT

b

. evl
a v2 ,l v3

-=----+ e

'\
e
v4

Seja ainda / :=<lad bc} UJ3> e tome R= /(1'//.i4

Como o ideal / é 2-nomial, a Proposição 3.4.22 nos mostra blue 23 := @(P) \ {0} é uma
base multiplicativa para R. Assim, se considerarmos R em conjunto com a base 23 como
definidas acima, estaretnos lias condições de nossa discussão anterior.

Defina então a seguinte ordem admissível $ em B:iS

i4Recordalnos que J é o ideal gerado pelos arcos de I'
tSComo se tn\ta de uma base finita, pode-se verificar que a ordem $ a(lui z\presentada é de fato admissível, por

nteio de uma análise de casos.
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Ó(a) < @(b) < é(c) < @(d) < @(ba) < @(Z,') < é(bc) @(.d)

Com isso, dê uma ordem qualquer nos vértices e uma ordem qualquer nos bicos de
]', desde que a seja menor que b. Assim: ba <' ad, pois @(Z)a) < é(ad). Logo, se
multiplicarmos os dois lados da desigualdade por b à esquerda, teremos b2a <' bad. Por
outro lado, @(b2a) = é(bad) = 0 e b2a >a bad, donde concluímos que b2a >' bad pela
definição de $', nos levando a uma contradição.

Tome agora uma ordem nos arcos em que b é menor que a. Assim teremos que a <' b,
uma.vez que @(a) < é(ó), donde concluímos que a4 < ba3. Nuas, no-,amente, @(a4) =

é(ba3) = 0 e, pela definição da ordem $' o fato de que ba3 <a a4 implica baa <' a4 uma
contradição com a hipótese de $' ser admissível. A

Na realidade, o exemplo a seguir vai um passo além e nos mostra que, se R não é um quasi-
domínio, então a relação <' pode não ser sequer uma relação de ordem em P (dependendo da ordem
dada nos arcos).

Exemplo 3.4.2 Seja X
mos R = K<X>//, então

{., Z/, ,} e / <lz} U X2> um ideal de /í<X>. Se considera

B @(x*) \ {o} , @(y)}

é uma base multiplicativa de R. Tomamos a seguinte ordem admissível em 6

@(y) < @(z)

Ainda, fixamos a ordem de grau e lexicografia em X* com z < z < y. Nuas então,
é(y) < @(z) e concluímos que y <' #. .Ainda, @(z) = 0 e concluímos, pela definição de
<' que z <' z. Logo, se <' fosse uma ordem, poderíamos concluir que # <' z
Contudo, @(y) e Ó(z) são incomparáveis e y >a z, nos levando a concluir que # >' z. A

Nos voltamos em seguida para encontrar condições necessárias e suficientes para que -R se.ja um
quase-domínio. Além dessa caracterização, exploiarenlos também o caso particular em que R é um
domínio. Iniciamos cona uma conseqüência do Lema 3.4.14.

Corolário 3.4.26 Se / é gerado somem.fe por óÍnóm.ios raros e rl.zzV07'mes
t.ciclo p em P.

.nZã. Ó(P) # 0, P«a

D':n'nst-ação. Cla:o q«e é(p) = 0 « e :o«:e«t. « p p'-t'"ce a .r.

Seja então Ç = {bi -- bl:b2 -- ól?, ...} iun conjunto gerador para / nas hipóteses do
corolário e assumia por absurdo (lue / pertence a /. Então ple é da foinla:

Ài.j ('ltf.j bõ . ui,j «: .jz,l. . «:.j )
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Os elementos Ài,j são escalaies não nulos e ui,j e ui,j são monõmios.

Ainda, como os elementos bí -- b; são uniformes, podemos supor que cada monâmio da
soma acima é não nulo. O resultado segue então do Lema 3.4.14. H

Proposição 3.4.27 Á áZgebza R é 'um guasi-domíhío se e sonzente se / é gerado por b nõm os puros
e untjormes.

Demonstração. Suponha que o ideal .r possui um conjunto gerador nas hipóteses da
proposição e tome p e q em P'. alas então pq pertence a 7) se for não nulo e o resultado
segue do Corolário 3.4.26.

Para ver a implicação reverso, assuma que -r não é gerado somente por binómios puros
e uniformes e vejamos que R não é um quasi-domínio.

b,{as então podemos concluir que existe um monõmio em /, pelo seguinte. Como .r é
um ideal 2-nomial, segue que ele possui um conjunto gerador g composto somente por
monõmios e binómios puros. Diante de nossas hipóteses, temos que esse conjunto possui
pelo menos um monõmio ou possui um binómio puro que não é uniforme.

Portanto, no segundo caso, existe um binómio puro a b no conjunto Ç que não é
uniforme. Assim, podemos tomar, sem perda de generalidade, dois monõmios u e u
de forma que uau # 0 e uZ)u = 0. Como P é uma base multiplicativa, segue que uau
pertence a /3 n /.
Com isso, acabamos de concluir que existe pelo menos um monõmio m em .r. Ademais,
pela condição 4 do Teorema 3.4.11, / Ç J2, donde m é um caminho de comprimento
maior que um.

Logo, existem p e q em P tais que rl} = pq. Assim, pq pertence a ? (e, portanto, é não
nulo), mas é(p)é(ç) = 0. Portanto, R não é um quase-domínio, como (queríamos. H

Em vista da condição 5 do Teorema 3.4.11, do Lema 3.4.14 e da Proposição 3.4.27, podemos
apresentar o seguinte corolário.

Corolário 3.4.28 Á álgebra R é t m quase-domãh o se e somente se o idem/ / não canférn monómíos

Nos voltamos agora para encontrar condições necessárias e suficientes para que n seja um do
rnínio de integridade

Lema 3.4.29 .A áZgeóra R é üm domíhío se e som.ente se, para todos b e b' em 6, bb' # 0

Demonstração. É claro club se R é utn domínio, então não existem b e b' em 23 tais
blue /)b' = 0.

Pala demonstrar a implicação reveisa, sttpoitha cine R não é um domínio e mostraremos,
por iecltição ao absurdo, (lue existem b e b' eni 23 satisfazendo bb' = 0. .Assim, assuma
(lue R não é um domínio e (lue não existem ó e b' em 13 tais que bb' = 0.
Como R não é lim domínio, existem elementos não nulos .f e g de R, tais (lue ./'g = 0.
alas, como 23 é uma base de R, teremos:
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/ >: aib{, com 0 # ai € .K e bí € B, para todos l $ { $ n
n

lt

g = >. .(3Jcj, com 0 # PÍ C Ã. e cj C B, pala todos l $ .j $ k

k

lJ

Com isso,

(3.5) /g
n k

>l: }l: (aiáZ':q )
í=i.j=i

0

Note que aÍ#j é um elemento não nulo, para todos { e .j, uma vez que Ã' é um domínio
de integridade. Ainda, cada bica # 0 por hipótese.

Assuma em seguida, sem perda de generalidade, que bi > b2 >
> ch. Dessa forma, .f = bi e â -: ci.

Afirmamos que /â :: btci > bíq, para todos os valores de ã e de .j distintos de 1. Para
ver esta afirmação, tome l $ à $ k. Então, bica > bÍch, para todo 1 < { $ n, uma
vez que bi > bi. Ainda, se fixamos um índice 1 < À $ k, vemos que ch.l > ch, donde
bica.i > bica. Logo, pelo argumento acima, bica.i > bica, para todo l $ { $ n. Com

isso bica > biq, para todos 1 < { $ n e l < .j $ k.

Assim, bica aparece com coeficiente não nulo na Equação 3.5 e é estritamente maior que
todos os outros monõmios que aparecem nesta equação. Portanto, ele não é cancelado
nesta soma e temos uma contradição com o fato de /g ser igual a zero. Tal contradição
encontra suas raízes na hipótese de os produtos da forma bb' serem não nulos, para todos
b e b' em 23, o que conclui a demonstração. H

> bn e que cl > c2 >

Com isso podemos apresentar condições necessárias e su$cientes para que n seja um domínio

Proposição 3.4.30 Á áZgebra R é üm domÍháo de infeghdade se e somente se /íl' contém. apenas
llm vértice e l é purameiLte binotn.ial.

Demonstração. Assuma que R é um domínio de integridade. Vejamos primeiro que
/\T contém apenas um x'értice. Para tanto, suponha por absurdo que ui e ue são vértices
distintos de I'

Pela definição (la aplicação é e pela construção de I', sabemos que é(ul) e é(IJ2) per-
teiiccm a 23 (e, portanto, são não nulos) e que são ortogonais. Assim, @(ut)d(t'2) = 0, o
que contradiz o fato de R ser lula doiiiínio.

Suponha agora por absitrdo que / não é uin ideal pui'i\mente binomial. Lembrailios
(ltie / é 2-noiilial pelo Teorema 3.4.11. .assim, / possui um conjunto gerador composto
somente por nionõmios e por binõnlios puros. Portanto, se assumintos que ele não é
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puramente binomial, podemos tomar um monõmio u em /.lõ Pela construção de I' e
pela definição de @, sabemos que a imagem de todo arco pela aplicação Ó é não nula.
Portanto, u não é um arco de I'. Com isso, ll = eieu ' . .e«, com cada ei em .A(1').
Assim, 0 = Ó(u) = Ó(ei)Ó(eu) . - . Ó(e«) e os eleme«tos Ó('i), @(e2) . . . ,Ó(e.) são todos
não nulos, levando a uma contradição com a hipótese de n ser um domínio.
Vejamos em seguida a implicação reveisa. Para tanto, assuma que I' contém apenas um
vértice, que -r é puramente binomial e suponha por absurdo que R não é um domínio.
Vejamos que isso nos leva a uma contradição.
Nuas como R não é um domínio, o Lema 3.4.29 e o Teorema 3.4.11 nos mostram que
existem elementos u e p em 7', tais que @(u)é(p) = @(up) = 0.
Entretanto, como I' possui apenas um vértice, o(u) = o(p) = t(u) = t(p), donde up # 0.
Logo, up pertence a -r. Ainda, como I' possui apenas um vértice, todos os elementos de
.l(I' são uniformes. A contradição procurada segue então do Corolário 3.4.26. H

Um comentário interessante acerca desta proposição é que se R é um domínio, então a álgebra
/íl' é isomorfa a uma álgebra livre e é, portanto, indecomponível (veja a Seção 1.4).

Ademais, o Lema 3.4.29 e a Proposição 3.4.30 nos mostram que se as multiplicações envolvendo
elementos de 13 são não nulas (isto é, B - 23 Ç 23), então KT é isomorfa a uma álgebi'a livre.

O Problema da Pertinência

Nlencionamos brevemente um uso bastante interessante do Teorema 3.4.11 que permite uma
tentativa de aplicar a teoria vista até aqui(em especial os algoritmos que serão abordados no
Capítulo 4) a álgebras arbitrárias (desde que elas possuam teoria de Bases de Grõbner).

Uma motivação para isso segue do fato de os algoritmos que serão apresentados neste traba-
lho terem seu foco nas álgebras de caminhos. Na realidade, os autores desconhecem quaisquer
generalizações deles (especialmente no que concerne implementações desses algoritmos em pacotes
computacionais) para casos mais gerais.

A grosso modo, os resultados do Teorema 3.4.11 fornecem a possibilidade de reduzir o problema
de realizar cálculos em uma álgebra qualquer para cálculos em uma álgebra de caminhos.

Para ilustrar essa idéia, podemos supor que temos em mãos uma álgebra R, munida de uma base
multiplicativa 23 com uma ordem admissível. Assumimos ainda que é conhecido o grafo associado a
23 (que denotaremos por I'), de forma que .l<T// B R. Note que o Lema 3.4.9 nos garante que, se
R for finitamente gerado, o grafo I' será finito.

Com isso, se temos um ideal J de R e \lm representante de classe a para um elemento de R,
podemos utilizar algoritmos em /(I' para decidir a pertinência de a + / em /. Claro que a +/
pertence a J se e somente se rz. pertence ao ideal @ l(J) de ÃI'. Unia pergunta natural seria então
se (ou melhor, elli que condições) é'i(J) possui uma Base de Grõbner finita.

Inicialmente conjetliramos (lue isso ocorreria se tanto J cluanto / possuíssem Bases de Grõbner
finitas. Contudo, até o presente momento, os autores não obtiveram nenhuma resposta definitiva
para essa pergunta.

Por outro lado, sob a hipótese de n// ser de dimensão finita, d) l(J) possui Base de Grõbner
finita. Isso ocorl'e pelo fato de (late @'i(J) contém /. ,\ssim, o fato de R// ser de dimensão finita
implica (lue R/@-i(J) é de dimc:nsão finita e podemos utilizar a Proposição 3.3.2.

iCXil realidade, podemos assumir (lue u pertence a um conjunto gerador de /, embora isto não seja necessário aqui.





CAPÍTULO 4

ALGORITMOS E OUTROS ASPECTOS
COMPUTACIONAIS

Conforme comentado no Capítulo 2, a Teoria de Bases de Grõbner encontra grande parte de
seu prestígio e importância no fato de ela exibir algoritmos (no caso não comutativo, seria mais
preciso dizer procedimentos) para calcular formas normais e encontrar Bases de Grõbner. Nesse
mesmo capítulo, foram apresentados o Algoritmo da Divisão para Polinâmios em Klaçi, . . . , z«l
(Algoritmo 2.4.1) e o Algoritmo de Buchberger (Algoritmo 2.4.2). Nosso propósito aqui é fornecer
uma introdução detalhada aos análogos deles para o caso não comutativo: o Algoritmo da Divisão
e o Procedimento de Mora.

Com isso, a Seção 4.1 apresenta o Algoritmo da Divisão. Ela inicia abordando o contexto mais
geral de qualquer álgebra que admita uma teoria de Bases de Grõbner. Nesse ponto, as principais
propriedades do algoritmo são demonstradas. Ainda, a seção apresenta alguns comentários de
implementação desse algoritmo para o caso das álgebras de caminhos.

As Seções 4.2 e 4.3 apresentam o Procedimento de Mora para as álgebras de caminhos. Na
primeira, alguns aspectos algébricos necessários para o funcionamento do procedimento são explo-
rados e esse é apresentado propriamente na seção seguinte. Apresentamos duas versões bastante
presentes na literatura para o procedimento devidamente acompanhadas das demonstrações de suas
correçoes.

Por fim, a Seção 4.4 fornece uma pro'ç'a para a não computabilidade do problema de construir
Bases de Grõbner no caso não comutativo.

4.1 O Algoritmo da Divisão

Esta acção tem o intuito de apresentar o .Algoiitnio da Divisão. Xa Seção 2.4 foi vista uma
descrição desse algoritmo para o caso comutativo e lá comentámos que sua generalização para
o caso não conlutativo praticamente não requer alterações. Por outro lado, naquela abordagem
não tivemos o cuidado de exploram melhor as propriedades desse algoritmo, por brevidade. Nosso
tiatamento a(lui será mais extenso.

.A Subseção -l.l.l apresentará unia descrição do algoiitmo da divisão, à luz do (lue foi feito

iio Capítulo 2. Essa descrição sela feita no contexto mais geral de tuna álgebra (qualquer que
admita teoria de Bases de Grõbner. Neste ponto não estaremos preocupados cona quaisquer questões
computacionais relaciona(las ao algoiitmo, mas sim colei as propriedades algébricas blue ele possui.
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100 4.1 O Algoritmo da Divisão

Em seguida, a Subseção 4.1.2 fornecerá alguns comentários sobre a implementação do Algoritmo
da Divisão em álgebras de caminhos. Porém, prevenimos o leitor que não temos a pretensão de
apresentar detalhes de implementação desse algoritmo nesse contexto (ou em qualquer outro), mas
apenas de fornecer um panorama das principais questões relacionadas a ela.

4.1.1 O Algoritmo da Divisão no Caso Geral

Iniciamos com uma descrição do Algoritmo da Divisão (Algoritmo 4.1.1) e exploramos algumas
de suas propriedades e sua relação com Bases de Grõbner. Essa descrição será feita em um contexto
bastante amplo, de forma que não nos preocuparemos com a efetividade de todos os passos do
algoritmo. Contudo, ressaltamos que os passos são todos efetivos no contexto das álgebras de
caminhos, conforme será elaborado na seção seguinte. Comentámos ainda que a descrição dada
aqui é não determinística.

Assim como feito até aqui, assuma que R é uma álgebra finitamente gerada com base multipli-
cativa 23 e uma ordem admissível < fixada em B.

Algoritmo 4.1.1 Algoritmo da Divisão (Divisão)
O algoritmo recebe como entrada um subconjunto finito S = {.fi, /l, . . . , ./'s} de R e um elemento .f

pertencente a R. Ele devolve como saída um elemento /' com a seguinte propriedade: para cada m
no suporte de /', m $ / e nt não é divisível pelo termo líder de nenhum /i, para l $ i $ s. Além
disso, existe um inteiro k, escaleres ai, a2, . . . : ak e elementos bi, b{, b2, bj!, . . . , bk, õl de B tais que

/

k

>l: ~.jz,í/,,t$ + .f'

Oivis;io(S: /)
L g -- f
2 A-0
3 enquanto g # 0
4 faça enquanto existem ./'i C Se
3 faça g - g -- -lill$1Sõ.fib'
6 seg#0
7 então h - A + cJ(g)â
8 g -- g - c{(g)g
9 devolva /l

b, b' C 6 tais que b/tb' g

:Va realidade, é fácil ver por sua descrição, (lue o .Algoiitmo da Divisão encontra os elementos
bi, bÍ (com l $ i $ X-), mas os omitimos de sua saída por simplicidade.

apresentamos iim exemplo de simiilação do .Algoritmo da Divisão pala o caso das álgebras de
caldinhos.

Exemplo 4.1.1 Considere o grato I' api'escnta(lo abaixo e a álgebra dc caminhos .l\T
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Escolhemos como base multiplicativa o conjunto P de todos os caminhos em I' e fixamos
a ordem de grau e lexicografia em 7> com a < b < . . < z < h. Se.ja S :: {/i, .f2}, com
/i :; abc zh e /2 = de e considere u :; Jade + abcd + /#h + de. Computamos então
Divisão(S, «) .

Primeiramente, g .-- u, h -. 0 e o algoritmo escolhe /2 para a redução feita na linha 5.t
Então teremos:

g -- g -- defau4 dedo + abcd + /zh + de dedo

Para a segunda redução, o pi'ocesso escolhe /i, obtendo

9 e-' g ui/id abcd -+ f=h -t de -- 'ul. j\a

Então, g :: zhd não é divisível nem por /i, nem por /2, tornando a condição do laço da
linha 4 falsa. Assim, como g é não nulo, teremos:

h -- h-+ =hd:: xhd

g - g -- =hd = j=h -t de

Nlais uma vez, ã = /zh não é divisível pelo termo líder de nenhum elemento de S e
teremos:

h -- h -+ f=h = =hd -+ f=h

g - g -- flh = de

Então, o termo líder de g pode ser dividido pelo termo líder de /2, donde

g - g u4fZuX de -- de = 0

E o algoritmo termina devolvendo z/zd + /zh. A

Uma característica interessante (e uni pouco indesejável) do processo descrito acima é clue o
calor cle sua saída pode ser diferente para difere'ntes escolhas de divisores na linha 4. O seguinte
exemplo mostra essa situação.z

INotc (lue /2 é a única opção neste ponto, mas existe mais de uma forma de di\-idir Õ por /2. De fato, conforme
observa\do, o processo apresentado nesta seção é não detcnninístico, de forma qlie apresentamos a simulação de uma
execução possível deste processo

O leitor deve recordar (lue esta característica do .Algoritmo da Divisão também é presente no caso comutatixo
(vida Exemplo 2.+.1)
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Exemplo 4.1.2 Considere .K(a, b,c>. A base multiplicativa escolhida é o conjunto de
todas as palavras sobre o alfabeto X := {a, b, c}. Fixamos a ordem de grau e lexicografia
em X*, tomando c < b < a.

Seja então S :; {/i,/2,/3}, com /i = ab -- ac, /2 = aa -- ac e /3 :: ba e / :: caiba e

computamos Divisão(S, /).

Inicialmente, g -- / e h - 0.

Com isso, se o algoritmo escolhe /i para a primeira redução da linha 5, teremos:

g +-- g-- cctfl.a -- ca(lca

Com isso, não resta outra opção, senão escolher /2 para a segunda redução (uma vez
que nem o termo líder de /i nem o de /3 dividem calca):

g +"'- g -- cf'zcct -- cucca

Finalmente, calca não é divisível pelo termo líder de nenhum elemento de S e a saída
será calca.

Por outro lado, se para a primeira redução, o algoritmo tivesse escolhido o elemento /2,
t prÍn m nq n n Real l i n t D-

g -- g -- cfzbü = cctcbü

Assim, resta apenas a opção de escolher /3 para a segunda redução e

g +"- g -- cac/al = 0

Portanto, a saída para esta seqüência de escolhas será O.
Ainda, se o processo escolher /3 para a primeira redução, também será devolvido 0 como
saída, mas na primeira iteração. A

Neste ponto vale comentar que esta dependência da saída do processo DtvtsÃo da ordem de
escolha de divisores é inerente a propriedades algébricas de S e ao Algoritmo da Divisão e não um
produto da vaga descrição de escolha da linha 4. Corlt efeito, ainda que consideremos S como um
conjunto ordenado, e tenhamos unia forma "canónica" de dividir um monõmio por outros, uma
alteração na ordem dos elementos do conjunto de entrada S poderá causar saídas diferentes do
algoritmo, tal qual o exemplo acima.

Uma conseqüência ainda mais importante dessa dependência de lidem remete ao problema da
pertinência. Como deve estar claro pala o leitor, um dos grandes interesses no estudo de Bases de
Giõbner é a possibilidade de (algoritinict\mente) decidir a pertinência de ilnl elemento em ilm ideal.
.Assim como fizemos para o cl\se comutativo na Scção 2.4, temos a intenção de (luc a saí(ta de uma
chamada para o .Xlgoritmo da Dix-isco, /' = Divisão(S, ./'), decidirá se .f pertence ou não ao ideal
gerado por S. \las se os valores de .f' fogem diferentes pala diferentes or(tens dadas nos elementos
de S, colho decidir qual ordem é melhor, oil ainda, (dual nos fornece uma resposta col'neta?

3No caso das álgcbras lix'res ou de caminhos, poderíamos estabelecer (lue scinpre dex.e ser feita a divisão "mais à
es(luerda", por exemplo. Para uma definição mais precisa consulte a Seção +.1-2.
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A resposta para esta pergunta é dada pela Proposição 4.1.4. Assim como ocorre no caso co-
mutativo, se o conjunto S for uma Base de Grõbner, então /' independe da ordem de escolha dos
elementos de S para efetuar reduções. Isso justifica a maneira vaga com que foi descrita a escolha
da linha 4 no algoritmo Divisão.

De fato, quando utilizamos uma Base de Grõbner G em conjunto com o Algoritmo da Divisão,
sua saída é sempre a forma normal de .f (módulo <G>), independente da ordem em que os elementos
de G são considerados para efetuar reduções. Tal fato será demonstrado também na Proposição

Antes de prosseguirmos, fixamos alguma notação e terminologia.
4.1.4

Deânição 4.1.1 r.IZeduçâo sobre um con.junto,) Tome S um subconjunto .anito de R e / ?lm
a\emeTtto de R. Diremos que j se reduz para f' sobre S (denotando esse fato por f +s j') quüTtdo
Q saída do Algoritmo dü Divisão ao receber S e f como parâmetros for f' para alguma seqilência de
escolhas de divisores nas execuções da l nÀa 4 do aZgorãtmo Divisão.

Ainda, se e:restem b,b' em B e u em R, tais que t6b' = .f, diremos que o elemento j -- !illill\rubi
é uma redução simples de J' por u e ao construir ullta redução simples de j por 'u, daremos que
estamos reduzindo .f por u.

Uma observação importante é que o termo líder de uma redução simples de / é sempre estrita-
mente menor que o termo líder de /. Resumimos esse fato na seguinte afirmação para conveniência
do leitor.

Afirmação 4.1.1 Sejam /,u e /' em R, de .forma que /' é urna redução simples de / por u. Então

Em seguida apresentamos algumas propriedades importantes do Algoritmo da Divisão em uma
série de lemas e proposições. Iniciamos com sua correção e término.

Proposição 4.1.2 Sela R uma áZgebra munida de uma base muZtãplácalêua 23 sobre a qual está
lixada uma ordem admissível. Então, se S -- {ft, fZ' ' - . , fs} é um subconjunto anito de R e j é um

eZeme7zto de -R, Divisão(S, /) termina em üm número .Plzàfo de passos e sua saía rdenofada por
f') é t«t qu':

1. Para cada b no suporte de j', b $: .1: e b não é divisível pelo terra.o líder de nenhum ji, para
l <z< s

2. &rÍste rzm nteáro k, eZeni.en.tos bi, b{,b2: ób.

g'ue

bk,bÍ; de Zi e coePc er2les al,a2 cvk tais

k

f )f:,Ui-t j'

satisfazem(!o bjfi,b'j $ J preza l :$ j $ k

3. Uma e soTit.en.te nnlu das a.RITitações abnilo é tferdadeára
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(a) f = f' e bjfi,Híi # f, para \ $ à '$ k.
(b) f = bt.fihHlt., para atg\ m \ $ h $ k, f # f' e bjfjjbij :# f, para todo :i # h.

Demonstração. Para verificar que o processo termina em um número finito de passos,
basta utilizar o fato de teimou uma ordem admissível em B (que, por definição, é uma
boa ordem), a Proposição 1.1.1 e observar que o termo líder de g diminui a cada iteração
do laço das linhas 3 a 8 e também a cada iteração do laço das linhas 4 e 5. Com isso. se
algum desses laços nunca termina, o conjunto dos termos líderes dos valores de g a cada
iteração formam uma cadeia descendente infinita, o que nos leva a uma contradição.
Portanto, o procedimento termina em um número finito de passos.

Em seguida, note que, como comentado acima, o termo líder de g diminui a cada itera-
ção, de forma qle a seguinte desigualdade é válida em qualquer ponto da execução do
algoritmo: a $ /.

Para verificar a primeira propriedade do enunciado da proposição, precisamos analisar o
valor de h ao término do algoritmo. Note que a única operação que adiciona elementos
ao suporte de h é a atribuição da linha 7 e que essa atribuição adiciona justamente
g a seu suporte. ellas essa atribuição só será executada quando g for diferente de 0 e
quando a condição da instrução enquanto da linha 4 for falsa, ou soja, quando â não
for divisível pelo termo líder de nenhum elemento de S. Com isso, cada elemento b
adicionado ao suporte de h é tal que não existe /. çm S (l $ { $ s) de forma que /.

divida b. Ademais, pela observação anterior, â $ / a cada iteração, o que encerra a
demonstração da propriedade l.

Para a segunda propriedade, mostraremos que o algoritmo possui o seguinte invariante:

Invariante ll No início de cada execução da linha 3 do algoritmo, / = g+
h + )ll:f.i a.jb]/zjtÇ, para algum inteiro k, alguns ./:ij em S, bJ, b; em B e
coeficientes al, a2, . . . , ak) tais que bJ/ljb; $ .Í, para l < .j < k.

No início da primeira execução da linha 3, temos que A = 0 e / = g, logo o invariante
ê válido neste momento. Àlostraremos que se o invariante é válido no início da {-ésima
execução da linha 3 (e que não se trata da última execução dessa linha), então ele será
válido no início da ({ + 1)-ésima execução dessa mesma linha.

Considere agora a i-ésima execução da linha 3. O laço das linhas 4 e 5 encontram
elementos /ij , bJ, b; da forma descrita no invariante, com a propriedade de que bj/Übi =
# $ / e subtrai elementos da forma a.jbj./'i,bÇ de g, de fauna que o invariante continua
válido após o término desse laço. Unia vez terminado o laço, nada é feito se g for nulo e
o invariante coiitintta sendo válido nn início da (i + l)-ésima execução da linha 3 neste
casor

Caso g seja não mtlo, o algoritmo faz g -- g -- cZ(g)# e /} -- A. + cJ(g)â, de fonna (lue a

solda g + /l. se mantém inalterada e o invariante continua sendo \álido após a execução
da condicional da linha 6. Com isso, o invariante é válido ilo início da (i + l)-ésima
execução da linha 3
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Portanto, acabamos de mostrar que o ]nvariante /] é válido no início de cada execução
da linha 3 do Algoiitmo da Divisão.

Em particu]ar, o ]nvariante .r] é válido no início da última execução da linha 3. Rias,
como se trata da última execução dessa linha, temos que sua condição de teste (g # 0)
é necessariamente falsa (caso contrário, esta linha seria executada pelo menos mais uma

Com isso, imediatamente antes da execução da linha 9 do algoritmo, teremos que g = 0 e
/ = h + )I'j.i ajbj/ijbj, para algum inteiro k, alguns /tj em S, bJ, b; em /3 e coeficientes

ai, a2, . . . , ak, satisfazendo bj/íjbjÍ 5; .f. R/las imediatamente antes da execução da linha
9 do algoritmo, h é igual à saída tlo algoritmo (.f') e segue o resultado.

Finalmente, a terceira propriedade pode ser vista sem grande dificuldade pelo funcio-
namento do algoritmo e pelo fato de que o termo líder de g diminui a cada iteração.

«.,)Z

O exemplo abaixo mostra que nem todo elemento que se escreve na forma da condição 2 da
Proposição 4.1.2 corresponde a uma saída do Algoritmo da Divisão.

Exemplo 4.1.3 Tome R
{a, b, c, dl* com a > b >
/2 = ab -- c2. Considere

= .K<a,b,c,d> e fixe a ordem de grau e lexicografia em
c > d. Seja então S := {/i,.f2}, onde /i = a3 -- ab e

/
f~b -- al f.z -b f\dÜ a3d2 + a2c2 -- abd2 -- ab2

Note que / está escrito como nas condições do enunciado da Proposição 4.1.2 (com
/' = 0). Nlostraremos que não existe nenhuma seqüência de escolhas de divisores para o
Algoritmo da Divisão que produza zero como saída. Computamos então Divisão(S, /).

Na primeira iteração, o algoritmo não tem outra opção senão escolher /i para.Sfetuar a
redução. Note ainda que que existe uma única forma de dividir â = a3d2 por .fi. Então
teremos:

g {-- g -- l./td2 := a2c2 -- ab2

Em seguida, vemos que â := a2c2 não é divisível nem por /i, nem por .f2 e teremos

/} +..- h + a2c2 = (z2c2

g '- g - üUd = -ab2

Com isso, lesta apenas a opção de utilizar .f2 para efetuar a próxima redução
vez, há apenas uma maneira de dividir & = ab2 por /2 Então:

Xlais uma

g '-- g + l/2b = --c2b

Novamente, ã :: c2b não é divisível pelo termo líder de nenhum elemento de S, levando
o processo a realizar as segiiintes atribuições:
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h-h 8b-dd db
g +"- g + c2b :: 0

E a saída do Algolitmo da Divisão será a2c2 -- c2b # 0. Ainda, como a cada iteração
há apenas uma escolha possível de divisores para g, segue que / não se reduz para zero
sobre S. A

O corolário a seguir é conseqüência imediata da Proposição 4.1.2

Corolário 4.1.3 Seja S um subconjunto ./inãZo de R e / u7n elemento de R. Se /' Divisão(S, /),

<S u {/}>

O seguinte resultado mostra a importância de se utilizar Bases de Grõbner em conjunto com a
Algoritmo da Divisão.

Proposição 4.1.4 Seja R uma álgeóra com base mu/fiplicafáua Zi sobre a qual esfó ./içada lama
ordem admissível. Sejam ainda G C R uma Base de Grõbner Brita, f um elemento de R e denota
por l o ideal gerado por G. Então Q saída do Atgoritmo da Divisão (deTtotada por f') ao receber G
e f como entrada é NiÇf). Em particular, f' é independente da escolha de di-uisotes nu linha 4 do
ülgodtmo.

T)nni r.n c+rn r' n n

4.1.2, segue (lue
Suponha que / se reduz para /' sobre (;. Então, pela Proposição

k

f it, ji,Vj-F f'

com a propriedade de que nenhum elemento de supp(/') é divisível pelo termo líder de
nenhum elemento de G.

alas, dado que G é uma Base de Grõbner, segue que /' pertence a span(Nora(1)). Claro
que }ll:;.i ajbj/-,b; pertence a /. Logo, pelo Teorema 3.1.6, temos que /' = /V/(/). .A
unicidade da saída do algoritmo segue então da unicidade de ]V/(/) (dada pelo Teorema
3.1.6) e do fato de termos tomado unia sequência qualquer de escolhas de divisores na
linha 4 do algoz'itrno. H

De maneira análoga ao blue foi feito no Capítulo 2. essa proposição nos mostra que o Algoiitnio
da Divisão pode ser utilizado em conjunto cona Bases de Gi'õbner para resolver o problema da perti-
nência para ideais (e, conseqücntemente o da igualdade). Ademais, ela nos mostra a importância de
utilizarmos Bases de Grõbnei em conjtulto com o .Algoritino (la Divisão e que, neste caso, pode-se
escolher' qut\lquer coima para implementar as escolhas da linha -l do algoritnio (ao liienos do ponto
cle vista de colreção do algoiitmo).

Uma observação lUteI'espante é (ltie, dado tiin elemento / de R, não é necessária uma Base de
Grõbner G completa para que o .Algoz'itnlo da Divisão encontre iV(/). Com efeito, os elementos de
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(l; escolhidos na linha 4 do algoritmo devem dividir elementos do suporte de /. Logo, a presença
de uma ordem admissível nos garante que apenas elementos de G com termos líderes menores ou
iguais a / podem ser escolhidos pelo Algoritmo da Divisão.

Com o intuito de formalizar esses comentários, definimos a noção de Base de Grõbner trun-
ud.ud.

Definição 4.1.2 rBase de Grõbner IZyuncada) Dada uma -Base de Grtibner G e 71m monómão
b, de$nimos a Base de Grõbner truncada em b obtida a partir de G como

Gó = {g c G l â $ b}

Assim obtemos o seguinte corolário como conseqüêncía dos comentários acima e da Proposição
4.1.4

Corolário 4.1.5 S(ya / 'tlm elemento de -R, G C R ama Base de Gróbner e denofe por .r o ideal
gerado por G. Nestas condições, ü saída do Algoritmo da Divisão (denotüdü por f') ao receber G}
e f como entrada é Ni(.f). Em particular, f' é independente da escolhct de divisores na linha 4 do
algoritmo.

Um comentário interessante a respeito de Bases de Grõbner truncadas é que existem ordens
admissíveis que possuem a seguinte propriedade: dado um elemento b de B, existe apenas um
nÚmerO finito de elementos menores ou iguais a b. Ordens que satisfazem essa propriedade são
chamadas em alguns trabalhos de seqüenciais IMor941.

A ordem de grau e lexicografia definida no Capítulo 3 é um exemplo de ordem admissível
seqüencial (a verificação desse fato é bastante natural e deixada a cargo do leitor). Por outro lado,
existem ordens admissíveis que não são seqüenciais: podemos citar a ordem definida no Exemplo
3.2.1 (de acordo com essa ordem, qualquer potência de b é menor que a).

Com isso, se a ordem admissível fixada em 23 for seqüencial, dado um elemento / de R, sempre
existe uma Base de Grõbner truncada em / que seja finita. Contudo, a Seção 4.4 nos mostrará que
não é possível encontrar um algoritmo que construa tal conjunto, apesar de sua finitude.

Seguimos com mais algumas caracterizações da saída do Algoritmo da Divisão que nos serão úteis
adiante. Para os resultados que seguem, decote por R uma álgebra com uma base multiplicativa
6 sobre a qual está fixada uma ordem admissível. Seja ainda S = {/i, /2, . . . , /,} um subconjunto
finito de R, / um elemento de R e denote por /' a saída do Algoritmo da Divisão ao receber como
entrada S e/, ou seja/' = Divãs.\o(S,/)

Lema 4.1.6 ,'{ cada erecllção da / 7zãa 7 do ÀZgorlémo da Z)áuiscão, ã não perfez.ce a supp(/})

Demonstração. .\ \edificação do lema segue imediatamente (ta observação de que o
termo líder de g diminui a cada execução do laço das linha\s 3 a 8. H

t'ma conseqiiência importante do lema acima é (!uc' ele nos mosto'a (lue um monõmio adicionado
i\o suporte de /i. ntmca é cancelado.

Lema 4.1.7 0 lnonõlnio .f pertence aa suporte de J' se c soTncnte se j ?tão jor d uisÍuel pelo teínto
!.ídel de n.enhum eiewl.ebl,o de S.
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Demonstração. A propriedade l descrita na Proposição 4.1.2 nos mostra claramente
que se / pertence ao suporte de /', então ele não será divisível por nenhum ./k, para
l $ ã $ s. Vejamos então a implicação reversa.

Suponha então que / não é divisível pelo tenho líder de nenhum /i (para l $ { $ s) e
vejamos que ele pertence a supp(/'). Nuas então, na primeira iteração do algoritmo, a
condição da linha 4 será falsa com g = / # 0 e as linhas 7 e 8 serão executadas, fazendo
com que / (que é igual a â nessa iteração) sda adicionado a supp(A). Claramente, esse
valor não podeis ser cancelado no suporte de h pelo Lema 4.1.6. H

O seguinte corolário é conseqüência imediata do lema que acabamos de demonstrar

Corolário 4.1.8 Se um elemento / de B se reduz para zero sopre S, então .f é dÍuãsz'ueJ por .fi,
pctra algum fi em S.

O resultado apresentado a seguir é conseqüência imediata desse último corolário

Corolário 4.1.9 Z)enote por / = <S> e suponha que todo elemento de / se redtlz para zero sopre S
Então S é uma Base de Grõbner.

A observação a seguir segue imediatamente da definição de redução sobre um conjunto e da
descrição do Algoritmo da Divisão. Ela será útil ao provarmos a correção do Procedimento de
N'lota

Afirmação 4.1.10 0 eZemenfo / se reduz para zero sobre S U {/'}

Denotaiemos por rede a relação em -R que associa cada elemento / de R ao conjunto

rede(/) {g C R 1 / se reduz para g sobre S}

Quando o contexto tornar claro qual o conjunto S a que nos referimos, denotaremos essa relação
simplesmente por red.

.à seguinte afirmação segue imediatamente do funcionamento do Algoritmo da Divisão e do Lema
4.1.6

Afirmação 4.1.11 C;07zsiderernos o inz'cio de u.7}za i-ésim.a e=rec?leão da /inda 4 do AZgohfm.o da
Diuisõo no Tece.ber f ç: R e S Ç; R com.o pulàrnetros de entrctda. Denotaínos por cl e b os calotes
das uariáuc'is h e g n.este ponto, tespecti.unínente.

Se b se Tedüz para d sobre S, então .f se reduz pala d-} a sobre S. Ein oütTas patauras, te(\l.bÜ -+
{a} Ç :e.l(./').

E prirtzcttlar, se .f e tina tedttçao stm.l)les de jl , e7i.taa re(\l.jí) (: ted(.j).

.A fmi de tomar a notação utiliza\da na proposição a seguir mais le\e, denotiti'einos u]]] conjlinto
ilnitáiio {a} poi a. (qut\n(!o não houver possibilidade de confusão).

Proposição 4.1.12 Selar7i ./:, /i e /2 e/er71erllos (/e R, S
\ ulli. escalar n.ao lllt].o. ET\t.ão:

{Sl: S2 s«} nlrl. sizóconju7zfo de R e
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.Z. Se / = À/i, ntão red(/) = Àred(.fi).

2. Se/ =/i +/2, então red(/) Ç(red(/i) + red(/2))

Demonstração. A proposição é trivialmente verdadeira se algum elemento dentre /, .fi
e /2 for zero (note que, se / = 0, então /i = --/2 e o segundo caso segue do primeiro,
nesta situação). Dessa forma, assumimos no que segue que os três são não nulos.
Vejamos a primeira parte. Como /i = (1/À)/, fica evidente que é suficiente mostrar
que red(/) Ç Àred(/i), para todos .f, /i e À. Mostraremos essa inclusão por redução ao
absurdo.

Para tanto, suponha que o lema é falso e tomemos um conjunto S e um contra exemplo
/ de termo líder mínimo. Então / = À/i, para algum .fi em R e existe d em red(/) de
modo que d não pertence a Àred(/i).

Claro que o Algoritmo de Divisão faz uma seqüência de escolhas de divisores para reduzir
/ para d. Seja (bisa:bl,b2s{,bl, . . . ,b«si.b' ) essa seqüência (cada bj e % pertencem a
23 e cada si, pertence a S).

Mostraremos que d € Àred(/i). Para tanto, consideramos uma chamada para o Algo-
ritmo da Divisão, Divisão(S, /). Então, na primeira iteração do laço das linhas 4 e 5,
existem duas possibilidades: / = bisa:b{ ou o termo líder de .f não é divisível pelo termo
líder de nenhum elemento de S. Examinámos essas duas possibilidades em separado a
seguir:

B O termo líder de / é igual a bisa:bl.
Neste caso, uma vez que / - X/i, é imediato ver que /i = .fe cZ(/) = ÀcZ(/i).4
Assim, uma escolha possível para o Algoritmo da Divisão na primeira iteração ao
computar DIvIsÃo(S, /i) é bisa.bl. Assim, definimos:

f\ -- abl.si,b'* e f' .f - .Xabis{. ól

(com a = cZ(.fi)/cZ(si:)). Note que /' e /Í são reduções simples para / e ./'i,
respectivamente. Assim, /' = À/Í. Logo, se /' ou /i for zero, d = 0 e não há mais
o que mostrar. Assumimos então que ambos /' e /i são não nulos. Nesse caso,
observamos também que/' </ e/i </i.
\las então, pela minimalidade de /, segue que red(/') Ç Àted(/Í).
Não é difícil ver que d pertence a red(.f') pelo funcionamento do Algoritmo da Di-
visão. Pala ver esse fato, basta tomar a seguinte seqüência de escolhas de divisores:
(b2sl:bb, . . . , b.sí.bl,,) e notar (lue h = 0 após reduzir / para /'

\las então, a .4.armação -l.l.ll tios mostra que red(/Í) C red(/t), (lorde Àred(./'Í) Ç

Àred(./'i). .X.ssim,

d C -'..l(/') Ç À:ed(/Í) Ç À-ed(.fi)

nos levando a uma contradição e concluindo a demonstração neste caso

iLembramos (lue, por spr iiin corpo, X' é um domínio de integridade. Portanto, supp(/) s«PP(/:)
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e O termo líder de / não é divisível pelo termo líder de nenhum elemento de S.
Pelo mesmo argumento dado acima, .h também não é divisível pelo termo líder de
nenhum elemento de S. Então consideramos a primeira iteração de uma chamada
pala Divisão(S, /i) e definimos:

f\ - clÇj\j'Íe f' f - >.cl(jt)f

Novamente, /i < /1, // < / e /' = À/i's Logo, pela minimalidade de /, temos

que red(/') Ç Àred(/{). Ainda a Afirmação 4.1.11 nos diz que red(/Í) + cZ(/i)/ Ç
red(/i ) .

Pelo funcionamento do Algoritmo da Divisão e pelo Lema 4.1.6, não é difícil ver
que d -- cZ(/)/ pertence a red(/') Ç Àred(./'{). Logo,

g=..S!(ÍZ + .J(/:).fÇ red(/-)/\
e concluímos que

d C Àred(/i)

como queriamos

Isso conclui a demonstração da primeira parte da proposição. Nos voltamos em seguida
para demonstrar a segunda.

A prova da segunda parte também segue por contradição. Tome S um subconjunto
qualquer de R para o qual a segunda parte do lema é falsa e sela / um contra exemplo
de termo líder mínimo. Então existem d, /i e /2 em B, de modo que / = /i + /2, / se
reduz para d sobre S, mas d não pertence a red(/i) + red(/a).

Por um lado, tomemos .A4 := {b C supp(/t) l ó > /}, para l $ k $ 2. É importante
notar que todo nlonõmio em ib/i ou em ià/a deve ser cancelado na soma /i + /2. Logo,
JI/t :: iA'/2 e podemos denotar .A./ :: .A/i = .A42. Ainda, se 1) pertence a ib/, os coeficientes
de b em /i e /2 são opostos.

Considere uma chamada para Divisão(S: /i). Podemos considerar a execução do algo-
ritmo até a primeira iteração em que a variável g contém um elemento com termo líder
menor ou igual ao teimo líder de / (ou é zelo). Denoternos o \;dor de g nesse ponto
por /Í e o da variável h por ti. Podemos considerar ainda a seqüência de escolhas de
divisores utilizados até esse inoinento: (aisj.al,a2sj:a8, . . . ,a.sj..al,). Note ainda que

supp(tt).Ç iA/, a:gia; C il/, para todo l $ :z; É u e ou /l $ .f'ou /{ = 0. .Assim,
terem)os:"

(+.1) /i = ti + /{ + }l: .8=a,sj,a:
.z:=l

\(lui, como no caso anterior, nada mais lesta a demonstrar se /i nu /' for nulo
';Na realidade, esta igualdade é dada pelo Inx-m'iantc .r/ da demonstração (la Proposição 4.1.2



4. Algoritmos e Outros Aspectos Computacionais 111

Analogamente, podemos considerar DivIsÃo(S,/2). alas como, todo elemento de À/
pertence ao suporte de /2, podemos tomar a mesma seqüência de escolhas de divjsoies:
Note que os coeficientes utilizados para efetuar as reduções serão opostos, que /; $ /
se .f; fol não nulo e que t2 = --tt. Portanto, teremos:

(4.2) /2 t, + .f;
U

(l>1:P,',.j,a;)
z=l

Denote ainda por ai o coeâciente de .f em /Í (possivelmente zero) e por a2 o coeficiente
de/'em/;(possivelmente zero).
Por outro lado, é claro pelo funcionamento do Algoritmo da Divisão que, para reduzir /
para d, o algoritmo faz uma seqüência de escolhas de elementos da forma bsib' (com b e b'
em 23 e s em S) para efetuar as reduções da linha 5. Seja (bisa:Z)l, b2si,bl, . . . , bmS{.b:.)
essa sequencia.

Como na primeira parte, temos duas possibilidades: bisa:bl :: / ou / não é divisível
pelo termo líder de nenhum elemento de S. Analisamos cada caso em separado:

e O termo líder de / é igual a bisa.bl.
Denotamos então por t = / abisi:bl (onde a = c!(/)/cZ(si:)). Claro que t </
(se t for não nulo) e t se reduz para d sobre S (basta tomar a escolha de divisores
(b2s{,bl;, . . . , b.s{.b;,:)).
Como / = /i + /2 = /i + /2, temos que a ;:= ai + c12. Assim,

.f{ -- aibisi:bl + /; -- a2bisi:bl = / -- abisi:bl = t
Se denotamos .fi' :: /i -- aibis{.bl e /2 :: .f2 -- a2bisi.bl, vemos que t = /i' + /;/.
Ademais, como assumimos que o termo líder de /{ (resp. /;) é menor ou igual ao
termo líder de/i(resp./2)(se for não nulo), temos que/Í'(resp./;') é igual a/Í
(resp. /;), se cli (resp. cl2) for zero ou ./{' (resp. /;') é uma redução simples de /Í

(resp. .fãJ.

Assim, podemos utilizar a Afirmação 4.1.11 e as Equações 4.1 e 4.2 para concluir:

red(.fÍ') Ç red(/Í) e red(.fÍ) + ti Ç red(/:)
€

red(.fé') Ç :ed(/;) e :ed(./;) + t2 Ç red(/2)

alas como ft t2, temos que

-'..l(/Í') + -ecl(/.;') Ç :.d(/Í) + :e'l(.8) Ç :'d(/i) + real(/2)

Portanto, se t = 0, d será zero e temos (lue /1' + /2' = 0, donde /I' = --.f2
Logo, pela primeira parte do lema re(l(/Í') = --lrecl(/.4') e concluímos que 0 €
ied(/Í') + red(/;'). O resultado nesse caso segue então das inclusões acima.
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Por outro lado, se f # 0, como t < /, segue da minimalidade de /, que d pertence a
red(/Í') + red(/;'). Logo, d pertence a red(/i) + ied(/e) pelas inclusões destacadas
acima.

e O termo líder de / não é divisível pelo termo líder de nenhum elemento de S.

Neste caso, a prova segue de forma análog! ao argumento anterior, tomando t =
/ cJ(/)/, /Í' = /Í -- al/ e /;' = .a -- a2/, com ai (resp. a2) o coeficiente de .f

em /Í (resp. /;).
E preciso apenas atentar para as seguintes diferenças com relação ao caso acima:

d - cZ(/)/ C red(t).

red(t) Ç red(/Í') + red(/Í).
red(/;') + ai/ Ç red(/{).
red(.g) + a:/ Ç red(./';).

Portanto,

d cZ(/)/ C
C
C
C

red(t)
-'ed(/Í') + red(/;') + cJ(.f).Í
red(/{) + red(.H)

red(/i) + red(/2)

Donde conclui-se que

d € red(/i) + red(/2)

como queriamos

O exemplo a seguir mostra que a inclusão reverso da segunda propriedade da proposição acima
é falsa. Apresentamos ainda um exemplo que mostra que podem existir elementos / e g, de modo
que ambos se reduzem para zero sobre um conjunto S, mas sua soma não se reduz para zero sobre
esse mesmo conjunto.

Exemplo 4.1.4 Tomamos um alfabeto X = {a,b,c} e consideramos /{<X>. Fixamos
ainda a OI'dem de grau e lexicografia em .K* com a seõauinte ordem nas letras de .X:
a>b>c

('oin Isso, se totnarnios S = {a2 -- b, a2 -- c}, gt := a2 c g2 := --a2, teremos:

red(gt) = {b, c}

red(ge) = {--b, -c}
:c.l(gt + g2) = re(1(0) = {0} Ç re(l(gt) + led(g2) = {0, c - b, Z, - c}

.Ainda, se toma\nulos /7 -: {a2 -- b,aa -- c}, /i :: a2 -- b e /2 :; az + c, teremos (ltle 0

pertence l\ ied(/i) e a i'cd(/2) trivialmente. Porém, icd(/t + /2) = {--b + c}. A
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Encerramos a seção com um exemplo que ilustra a necessidade da presença de uma boa ordem
para que o Algoritmo da Divisão sempre termine sua computação em um número finito de passos,
para qualquer entrada.

Exemplo 4.1.5 Considere Ã.<a, b>. Então teremos {a, bl* uma base multiplicativa.
Tome a ordem lexicográfica com a > b nessa base. Note que esta ordem não é admissível;
nosso propósito é apresentar um exemplo em que o Algoritmo da Divisão não termine
sua computação e isso só será possível devido ao fato de a ordem lexicográfica não ser
uma boa ordem em K<a, b>.

Considere então S = {/i := a2 + ba2} (note que /l = a2 na ordem lexicográfica) e

/ = ba2. Seguem os valores atribuídos a g nas primeiras iterações:

Primeira iteração: g - g -- b/i
Segunda iteração: g +-.. g + b2/t
Terceira iteração: g +-- g -- b3/i

- b2a2

b4a2

Não é difícil verificar que esta computação continuará indefinidamente. Note que o
conjunto dos termos líderes de g a cada iteração ({ba2, b2a2, b3a2, b4a2, . . .}) forma uma
cadeia descendente infinita na ordem lexicográfica. A

4.1.2 O Algoritmo da Divisão em Álgebras de Caminhos
Nesta seção tecemos alguns comentários breves sobre condições e modificações que são necessá-

rias para que o algoritmo Divisão descrito na seção anterior (Algoritmo 4.1.1) se.ja implementado
para o contexto das álgebras de caminhos. Considere então -R = -KI' uma álgebra de caminhos.

Um primeiro ponto a ser considerado é a representação no computador dos próprios elementos
de KI', bem como as operações que podem ser realizadas entre eles.

Para tanto, note primeiramente que, se temos o grafo I', é possível encontrar a forma canónica
de um caminho qualquer: basta percorrer o grifo I' e armazenar a seqüência de arcos do caminho
descrito. Ainda, podemos comparar facilmente dois monâmios e é claro que a multiplicação entre
monõmios pode ser feita por concatenação, caso o passeio correspondente ao produto exista em I'

Com isso, podemos utilizar técnicas semelhantes às utilizadas para polinõmios com o intuito
de representar elementos de /{l' em um computador. Algumas dessas técnicas são descritas na
literatura ÍGCL92) e não é nossa intenção explora-las aqui em profundidade. hlencionamos somente
de forma muito resumida uma alternativa de implementação para o leitor não interessado em maiores
detalhes (e nem em outras alternativas mais eficientes). Esses podem ser vistos em pacotes que
implementam os algoritmos da Teoria de Bases de Grõbner e nos Capítulos 3 e 4 de IGCL92j

Tome / em /{l' e fixe a base P' de KI'. Então é claro que / = )1,i;:;l aibi, cona ai escalaies e
bi inonõmios, para l $ i $ n.. Se assumirmos que todos os terrllos desta soma estão agrupados,
podemos representei / por uma lista ligada da seguinte maneira. Cada nó da lista consiste de
lim monõmio b de supp(/), o coeficiente (não nulo) de b em / e lml ponteiro para o próximo nó.
Os nós devem ser t\rnlazenados de forma ordenada na lista (de acordo, por exemplo, com a ordem
admissível fixada).'

Na realidade, o fato de armazcnarmos um coeficiente em cada nó da lista nos remete ao problema dc como
representar elementos de /{ uo computador. Contudo, esse tipo de representação já foi bem explorada na literatura,
de forma (lue não a apor(faremos aqui
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Assim, é possível somar elementos de KI' e multiplica-los poi escaleres ou monâmios, percor-
rendo as listas que os representam. Ainda, dois elementos de lTI' serão iguais se e somente se as listas
ligadas que os representam forem iguais e um elemento será zero se e somente se for representado
por uma lista vazia.

Destacamos a seguir os principais pontos adicionais que são necessários para uma implementação
do .Algoritmo da Divisão para as álgebras de caminhos.

O algoritmo deve ser capaz de encontrar o termo líder de um elemento / de R. Isso pode
ser obtido facilmente através da ordenação dos elementos do suporte de /, desde que seja possível
comparar monõmios algoritmicamente. Note que essa ordenação também foi utilizada acima, ao
representar .f como uma ]ista ligada.

Diremos então que a ordem admissível fixada é computáve] se existe um algoritmo que recebe
dois monõmios como entrada e decide qual é menor. No que segue, assuniiremos que dispomos de
um tal algoritmo. Como exemplos de ordens admissíveis e computáveis, podemos citar todas as
definidas na Seção 3.1 (deglex, w;eight-lex, rev-weight-lex e comum-lex).

Ademais, dividir um monõmio por outro deve ser computável. N,lais precisamente, dados monõ-
mios u e u, deve existir uma função que ou devolve monõmios b e b' tais que u :: bub' ou diz que u
não divide u. Note que b ou b' podem ser vértices de I' nos casos em que t/ é um prefixo de u, um
sufixo de u ou igual a u.

Caso seja desejável tornar a descrição do algoritmo determinística, pode-se assumir que a função
sempre devolve a divisão "mais à esquerda" possível. Mais precisamente, se considerarmos o conjunto
C' de 23 x 23 dado por (7 = {(a, a') € 6 x 23 l u = aua'}, a função devolve sempre um par (b, b') em C'

tal que o comprimento de b é minimal dentre os comprimentos de todos os elementos a, com (a, a')

Uma função como a descrita acima pode ser facilmente implementada fazendo uso de buscas por
subpalavras, assumindo que u e u estão escritos na forma canónica.

O corpo .f( de'ç'e ser computável, isto é, devem existir algoritmos que calculam as operações de
corpos envolvendo elementos de K'- Exemplos de corpos computáveis são ZP e (Q.

Finalmente, caso seja desejável que a descrição do algoritmo seja determinística, pode-se as-
sumir ainda que o conjunto de entrada S é uma lista ordenada de elementos. Por outro lado,
observamos que no restante do texto as aplicações do Algoritmo da Divisão serão independentes de
qua[quer esco]ha de divisores feita na linha 4, de forma que qua]quer implementação dessas esco]has
(determinística ou não) é suficiente para nossos propósitos.

Como consequência da discussão acima, podemos enunciar o seguinte resultado.

em C

Proposição 4.1.13 1)idos urn corpo .f( e l na ordem admássíueJ $ comi)üfáteis, e:riste lma im.p/e
ITI.eTI.ração efetiua. do Àlgoritm.o da Divisão eln lÍF

4.2 Fundamentos Algébricos do Procedimento de Mora
Esta seção temi o intuito de desenvolver algttnlas ferramentas algébricas (lue sel'ão essenciais pari\

a apresentação do Prece(lamento de flora (qlle será visto na Seção -1.3). Xlais especificamente: esta
senão se dedica à demonstração (lo Teorema 4.2.31 e a explorar algumas de suas conseqiiências,
liinitaçõcs e ligações com outras áreas.

Coitfornle sei'á explicitado a(diante, esse teorema fornece um teste algoiítmico pala decidir se uni
conjunto gerador (finito) de um i(leal / (le cima álgebra de caminhos é tuna Base de Grõbner para



4. Algoritmos e Outros Aspectos Computacionais 115

/. Esse teste é um elemento chave para a elaboração do Procedimento de À/lora.
Uma demonstração para o Teorema 4.2.31 foi dada por Gi'een IGre971, mas a apresentada aqui

é uma generalização feita por nós da demonstração de h/lora para as álgebras livres INlor941
A Seção 4.2. 1 retoma o conceito de elemento uniforme visto anteriormente e apresenta algumas de

suas propriedades ainda não mencionadas neste trabalho. Esse conceito será utilizado livremente em
todo o restante do texto. Em seguida, apresentamos o desenvolvimento das principais ferramentas
algébricas para a demonstração do teorema na Seções 4.2.2 e 4.2.3. A Seção 4.2.4 resume os
principais resultados obtidos pelo uso dessas ferramentas e apresenta um exemplo de aplicação
do Teorema 4.2.31, mostrando que um dado conjunto constitui uma Base de Grõbner. Ainda, a
Seção 4.2.5 apresenta um exemplo de um contexto mais geral que as álgebras de caminhos em que
o Teorema 4.2.31 não é válido (ao menos, sem modificações em seu enunciado).

Antes de explorar as propriedades da álgebra de caminhos que nos levam a esse resultado, vale
comentar que o teorema mencionado pode ser visto como uma reformulação do Lema do Diamante
de Bergman IBer781. Com isso, na Seção 4.2.6, apresentamos brevemente alguns comentários sobre
como esse importante resultado pode ser utilizado para demonstrar o Teorema 4.2.31. O único
cuidado que temos nesta parte é o de utilizar o contexto das álgebras livres, dado que o Lema do
Diamante foi originalmente enunciado para essas álgebras.

Assim, o leitor disposto a assumir o Lema do Diamante como conhecido (e a se limitar às álgebras
livres) pode se restringir aos comentários desta seção. Por outro lado, esses comentários não têm a
pretensão de introduzir os conceitos envolvidos com o Lema do Diamante, e podem ser deixados de
lado pelo leitor não familiarizado com ele.a De fato, a demonstração vista nas Seções 4.2.1 a 4.2.4
independe do Lema do Diamante (na realidade, ela contém em si muitos dos conceitos envolvidos
na demonstração desse), além de abordar o caso mais geral das álgebras de caminhos.

Finalmente, na Seção 4.2.7, comentaremos brevemente sobre como encontrar exemplos de bases
multiplicativos que não admitem nenhuma ordem admissível. No desenvolvimento da seção, faremos
uso dos principais resultados apresentados nas seções anteriores, de modo que ela pode ser vista
como uma aplicação do Algoritmo da Divisão e do Teorema 4.2.31.

4.2.1 Uniformidade

Relembramos aqui o conceito de elemento uniforme apresentado na Seção 3.4.1 e exploramos
algumas de suas propriedades básicas. Esse conceito não se faz presente em abordagens da Teoria
de Bases de Grõbner no contexto das álgebras livres (com efeito, a partir da definição é imediato
ver que em K<X> todo elemento é uniforme). Contudo, ele é fundamental para a generalização da
teoria pala as álgebras de caminhos.

Denotemos por n uma álgebra qualquer que admita teoria de Bases de Grõbner. Releinbramos
a Definição 3.4.4 para conveniência do leitor. Um elemento não nulo / de R é uniforme quando
existem iclempotentes o e t de B, de forma que o(b) = o e t(b) = t, para todo b en] supp(/).

O seguinte resultado é conde(lüência imediata da definição de elemento uniforme e das proprie-
dades dos idempotentes de Zi (destacadas iia Proposição 3.4.2 e no Corolário 3.4.5.

Corolário 4.2.1 Seja R ur7.a áZgeó7a qüe adm fe Zeoràa de Z?ase.s de Gróó7zer e 23 tina base m.ü/
tiplicatiua de R $zada. Então tlm elemeltto não Tt-talo .f de R, cujo suporte é dado por supp(f) :

Contudo, o leitor inttrcssado encontra no tnibalho original de Bcrginan todas }u definições c conceitos aqui
mencionados. Outra boa introdução zio assunto é dada por Ferroira IFer951
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{bi,b2,...,bk}, é tlnl$orme se e somente se para cada par b,b' de e/ementas Idempofenfes de B,
bbib' = 0 para todo l $ i$ k ozi.bbÍb' # 0 para todo l $ { $ k.

T) nrn n n e 1- p n pã .x

Tomemos um elemento / uniforme de -R. Denote por o a origem dos elementos de
supp(/) e por t o término desses elementos. Então a Proposição 3.4.2 e o Corolário 3.4.5
nos mostram que para cada par (b, b') de idempotentes de 23 diferente de (o, t), bbib' = O,
para todo l $ { $ k. Além disso, obit # O, para todo l $ ã $ k.

Tome / nas condições do enunciado do corolário e suponha por absurdo que / não é
uniforme. Então existem b e b' no suporte de /, de modo que o(b) # o(b') ou t(b) # t(Z,').
b,lostraremos o resultado na primeira situação.

Mas então o(b')bt(b') = 0 e o(Z)')b't(b') # 0 pela Proposição 3.4.2 e pelo Corolário 3.4.5
e chegamos a uma contradição com as hipóteses. n

(+)

(+)

E importante notar que estaremos primordialmente interessados em utilizar o conceito de ele-
mento uniforme no contexto das álgebras de caminhos. Nesse caso, podemos destacar a seguinte
conseqüência do corolário acima.

Corolário 4.2.2 Soam R = .1(1' uma ÓZgeóra de camàn/tos e / um e/emenfo não nulo de R, cujo
suporte é dado por supp(/) = {bi,b2, . . . ,bk}. Então / é unlyorme se e somente se para cada b, b'
ezn 7), bbÍb' = 0 para lodo l $ { $ k ou bbib' # 0 para todo l $ { $ k.

Demonstração. O resultado segue imediatamente do Corolário 4.2.1 e do fato de que,
'm KI', pq ' n:' -lo se e somente se o(q) = t(p). H

Uma conseqüência de grande importância desse último corolário é o fato de que, se multiplicar-
mos um elemento uniforme / de KT por um monõmio b, então ou o resultado será zero, ou nenhuma
multiplicação entre b e elementos de supp(/) será igual a zero.

As duas propriedades destacadas a seguir são conseqüências imediatas da definição de elementos
uniformes e serão utilizadas recorrentemente nas demonstrações adiante.

Lema 4.2.3 Seja g um elemento não n-tt/o ?zni$orme de R = .1(1'. .Então, se Z,r pertencem a P',

lgr :: [ir, se [gr jor não mt]o. Conseqiientemente: ]gr :; 0 se e somente se !Õr = ü.

Lema 4.2.4 Sda g u7n e/enzenfo não rlü/o rlrzll/orbe de R
La'is rl'\te g -- bgUI

KF. Então, e=isteín monõTitios b e b' ,

Também l,ale ressaltar cima propriedade interessante dos ideais de álgebra admitindo teoria dc
Bases de Grõbner (ltle nos mostra (ltie podeilios assumir sempre, sem nenhuma perda de generalidade,
cine lnn conjunto gerador de um ideal é composto apenas por clenlentos uniformes.

Proposição 4.2.5 Seja R -tllna. átgebla (iate admite teor'ia (!e Bases dc Grõbner. Então todo ideal
cte R pode ser gei'ndo por eteíll.eíttos \lniforlnes. Ade n.nis, todo ideal $nitn-Utente gela\do de R pois\t-i
tule con3ltnto gerador ÊT\lto composto aFeItas por elernel\tos \ultforntes.
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Demonstração. Tomemos uma base multiplicativa B de R. Pelo Lema 3.4.1, a unidade
de R se escreve como combinação linear de elementos idempotentes:

Tomemos um ideal / = <gl,g2, . . .> de R. Então, pela Proposição 3.4.2, cada g{ pode ser

escrito como soma (finita) de elementos uniformes pertencentes a .r:

g lgil >ll: }: À:jÀkt'jgiux:
.j=iA=i

Claro que cada somando da expressão acima pertence a -r e é uniforme

Lembramos que o Lema 3.4.10 nos mostrou que todo ideal 2-nomial pode ser gerado por um
conjunto 2-nomial e uniforme.

Por outro lado, o exemplo a seguir nos mostra que nem todo ideal puramente binomial pode ser
gerado por um conjunto puramente binomial e uniforme.

Exemplo 4.2.1 Considere o grifo I' dado na figura abaixo

v2 b v4

v5

Com uma simples inspeção da figura acima, vemos que não existem caminhos paralelos
em I'. Portanto, os únicos elementos uniformes de P são os monõmios. Assim, se
tomarmos o ideal / := <ab -- cd>, vemos que -r é puramente binomial, mas não possui
um conjunto puramente binomial e uniforme.

Entretanto, note que {ab, cd} é um conjunto gerador 2-nomial uniforme para /. A

Continuamos com mais alguns lemas que senão úteis adiante

Lema 4.2.6 Seja j ttm eleTnento dc R -- l<F e b e b' dois mon.õmios. Então bfb' é iLn.ifoT'me, se
for -irão nillo.

Demonstração. Seja .f = )ll:l:raiz)i, com ai escaleres não nulos e ót em P, l $ í $ k.

Então, b/b' = }1:1:i aibbíb'
Clamo (lue os únicos elementos bbib' não nulos serão a(lueles que satisfazem: o(bÍ) = t(b)
e t(bi) = o(b'). alas então: a origem de todos os elementos do suporte de Z)/b' sel'á o(b)
e o téiinino de todos esses elementos será t(b').
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Lema 4.2.7 Soam /i e /2 dois elementos uni/armes de R, tais qae supp(/i) n supp(/2) # 0.
Então supp(/t) U supp(/u) é um conjunto de e/ementas com mesma origem e mesmo término. .Em
particxLtat, fl. -b clf.z é UTLifomne, para todo a C 1<1, se fot não nulo.

LeTRa 4.2.8. Seja S tlm subconjunto de R - KT e f um elemento uniforme tat que f ::#ps f'
f' é um elemento bnijorme, se jor não nulo.

Demonstração. Pai'a ver esse resultado, suponha que o Algoritmo da Divisão tenha
recebido um elemento uniforme como entrada. Nessas condições, ele possui o seguinte
invariante:

Invariante Inv No início de cada execução da linha 3 do algoritmo, os ele-
mentos g e h são nulos ou são uniformes. Ainda, supp(g) U supp(A) é um
conjunto de elementos com mesma origem e mesmo término.

O invariante é válido trivialmente no início da primeira execução, uma vez que A = 0 e
g = / é uniforme. Suponha agora que o invariante é válido no início da i-ésima execução
da linha 3 (e que não se trata da última execução dessa linha) e vejamos que ele se
mantém válido no início da ({ + 1)-ésima execução dessa linha.

Considere então a {-ésima execução da linha 3 do processo. A partir deste ponto, a
redução simples da linha 5 pode ser executada algumas vezes. À'las, pelos Lemas 4.2.6
e 4.2.7, segue que todos os elementos de supp(g) U supp(b/,b') têm mesma origem e
mesmo término- Logo, g -- ilifÊiíó/,ó' é um elemento uniforme e todos os elementos de

supp(g :%l\b.fiZ)') U supp(h) têm mesma origem e mesmo término, de forma que o
in'ç'ariante continua válido após a término do laço das linhas 4 e 5.

Com isso, no início da execução da linha 6 (durante a {-ésima iteração do laço das linhas
3 a 8), os elementos dos suportes de g e A terão todos mesma origem e mesmo término.
Não é difícil ver então, que o invariante continuará válido caso as linhas 7 e 8 sejam
executadas. Com isso, o invariante continua válido no início da ({ + 1)-ésima execução
da linha 3 do processo.

Claro que, em particular, o invariante é válido no início da última execução da linha 3 do
processo, donde segue que a saída do Algoiitmo da Divisão será um elemento uniforme,
se for não nula. H

4.2.2 Resultados Principais

Para o restante da seção, considere .f? :: /\'l' umil álgebra de cadinhos e sua base multiplicativa
formada pelo conjunto de todos os caldinhos eln I' (denotado por P). Coiiio sempre, }issumíremos
(lue /(I' é finitainente gelada e (lu(' t.eiiios uma ordem admissível fixada na base T'

No que segue, tonli\reinos uni conjunto gerador G' (possivelmente infinito, idas enunlerá\-el) de
llm ideal / de .l\'l'. Podemos então dar uma oidein nos elementos d( G e, a partir disso, consiclerá-lo
como iim conjunto ordenado. Essa ordenação sela essencial para formalização dos argumentos (lue
s('gLieiii
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Tome assim um conjunto de índices Z, definido como Z := N, no caso em que G é infinito ou
= {z c IN l z C 10, nl}, no caso que que G é finito (com card(G) = n). Considere entãoZ

G = (g{){cz

Assuma que os elementos de G são uniformes. Nosso objetivo é desenvolver um teste para decidir
se G é uma Base de Gróbner para -r. Posteriormente, veremos que esse teste é a peça chave do
Procedimento de hIDra.

Um ponto fundamental para desenvolver o teste em que estamos interessados é estudar certos
múltiplos de elementos de G, isto é, elementos da forma lgír, com Z, r caminhos. Para tanto, vamos
considerar o conjunto (p'U {0}) x (7' U {0}). Temos nesse conjunto algumas operações interessantes.
Em particular, podemos definir uma multiplicação à esquerda e à direita por P U {0}. Com efeito,
dados(Z,t) C(P U {O}) x(7' U {0}) e p C 7:' U {0}, teremos:

(J, t)p:=(Z, tp) e p(Z,t):=(pZ, t)

Trabalharemos ainda com a noção de ideal em (F'ul0}) x (p'uÍ0}). Diremos que um subconjunto
.J de (P U {0}) x (P U {0}) é um ideal se sempre (;lue (Z,r) pertencer a J e t pertencer a P U {0},
os elementos (tZ,r) e (Z,rt) também pertencerem a J.

Ao longo de toda esta seção trabalharemos com ideais da base multiplicativa P. Assim, se .A
for um subconjunto de P', o ideal de semigrupo gerado por .A será denotado por <.A>P e a notação
convencional continuará denotando ideais de álgebra.'

Em seguida consideramos o seguinte conjunto gerador de / (como espaço vetorial):

Ç:= {Zg, l Zgr # 0, g € G e(Z,,) C(7' U {O}) x(7'' U {0})}
Se definimos

T {(Z,r,g) C(7'' U {0}) x(P' UÍ0}) x G l Zgr # 0}

então

g = (U(i,,.p)cr Zgr)

Note que como os elementos de.G são uniformes, g = <G>? \ {0}.
Vamos dar uma boa ordem nos elementos de T. Diremos que (/i, rt,gj.) <r (Z2, r2, gj,) se

llã;iri < /2Õir2 (de acordo com a ordem admissível fixada ein P') ou

Zijliri = Z2Õir2 e Ji < .j2 ou

ZIÓiri e./l =.j2 e r2:: u,'ri, com r2 7é ri e wC P(isto é, u é uii] caminho de
comprimento inaiol (lue zei'o ).

t'ma situação ein que ocorre o terceiro caso é illistrada no diagrama a seguir

:'Deve estar claro q\ic <.;1>.P e um ideal dl' scmigrupo de P' u {O}
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l2 gj: r2

li

No diagrama, Jiã;ri = !2ã;ir2. Entretanto, como r2 := toro, para algum w de comprimento
maior que zero, segue(lue(li, rt,gJ.) <r(!2, r2, gj-).

Em seguida, mostramos que esta ordem definida em T é uma boa ordem. Antes, entretanto,
apresentamos um resultado técnico de verificação imediata.

Lema 4.2.9 Sejam (Zi,ri,g) e (Z2,r2,g) dois e/ementas de T safes/acendo ligti
seguintes implicações são verdadeiras.

l2jãra. Então üs

B Se o c07npr'imenso de rl é igual ao comprimento de r2 enfio rl
({:, «:,g) ,,2,g).

r2 e li = J2, dorzde

e Se o comprzmenfo de JI é {g?lal ao comer'zn7zento de J2 enZao rl := r2 e li
(Z2, ,2, g) .

Z2, donde (Zi,ri,g)

Proposição 4.2.10 H ordem <r é üma boa ordem salas/acendo; se (Ji,ri,gj:) <r (Z2,r2,©,) e
(Z,r) C(7' U {0}) x(P UÍ0}), então(ZZi,rir,gJ:) <r(il2,r2r,gJ,) se ambos /terem e/ementas de T

Demonstração. Vejamos primeiro que se trata de uma boa ordem. Tomemos então
X um subconjunto qualquer de T e mostraremos que ele possui um menor elemento.
),las então considere o subconjunto ,4 de T', dado por .A :- {Zâr 1 (1, r,gi) C X}. Como
P é um conjunto bem ordenado (pela ordem admissível fixada), podemos encontrar um
menor elemento de .4: denotemo-lo por rlz.

Considere então Xi o conjunto formado poi todos os elementos (Z,r,g) de X tais que
Zgr = rlz. Claro que todos os elementos de X \ Xi são estritamente maiores que cada
um dos elementos de Xi, pela definição de <r. Ainda, Xi é composto por elementos da
forma (Z,r,gj), tais que Jã;r = m.

Podelllos então definir o subconjunto X2 de XI composto pelos elementos de Xi com
j mínimo. Com isso, todos os elementos de Xi \ X2 serão estritamente maiores que
os elementos de X2. Portanto, se inostraniios que X2 possui uni menor elemento, esse
certamente será o illenor elemento de X

Note (lue ctt(la eleincnto de .X2 é da forma (/: r, gj) e satisfaz Zálr' = nl.. Logo, pelo Lema
4.2.9, podemos }\ssuniir (lue, dados dois elementos distintos (ZI, I'i,g.j) e (/2, r2:glj) de
.X2, os comprimentos de rl e r2 são distintos. .Assim, podemos encontram' lnn elemento
(Z, r,gJ) de .X'2 tal (lue' r possui comprimento nlíniino dentre todos os elementos de X2.
\las, pela definição de <r, (/: /.gj) será o inenoi' elemento de X2 e, portanto, (le X,
donde segue (lue <T é cima boa oideni.

.A segunda parte é de veiifict\ção imediata
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Para decidir se um conjunto G é uma Base de Grõbner para .r := <G>, precisamos verificar se os
termos líderes de todos os elementos do ideal .r são divisíveis pelo termo líder de algum elemento
de G. Nuas por um lado, todo elemento de / se escreve como uma soma de múltiplos de elementos
de G (mais precisamente, como uma combinação linear de elementos de Ç).

Intuitivamente, podemos dizer que se nessa soma não ocorre nenhum cancelamento entre termos
líderes de elementos de g, então o termo líder da soma pertence a Ç. Com isso, esse processo de
cancelamento é fundamental para descobrirmos se um conjunto é ou não uma Base de Grõbner.

O leitor atento recordará de nossa abordagem do caso comutativo que a ferramenta utilizada
para lidar com essa situação naquele caso foram os S-polinõmios. Aqui, utilizaremos uma ferramenta
muito parecida, mas vale mencionar que a situação se torna sensivelmente mais complexa. Em
particular, veremos que será necessário considerar mais elementos que no caso comutativa.

Uma amostra desses comentários pode ser vista ao se considerar ideais principais. No caso
comutativo, um gerador de um ideal principal sempre é uma Base de Grõbner para esse ideal (o
único S-polinõmio que pode ser produzido é igual a zero). O exemplo seguinte mostra que o mesmo
não é verdade para o caso não comutativo.

Exemplo 4.2.2 Considere K<a, b>, tome como base multiplicativa o conjunto de todas
as palavras no alfabeto {a,b} e fixe a ordem deglex com a > b. Se consideramos o
elemento g :: aba -- b2, podemos ver que g/ := gba -- abg :: ab3 b3a pertence a <g>.

Porém , g} = ab3 claramente não é divisível por aba. A

Note que nesse exemplo o "novo" termo líder surgiu a partir de um cancelamento entre múltiplos
de aba = a.

Nosso objetivo é, portanto, encontrar elementos distintos com o mesmo termo líder em /. Eles
são importantes porque causam cancelamento de termos líderes. De uma maneira muito geral e
intuitiva, o que faremos nesta seção é considerar esses cancelamentos entre termos líderes. Assim,
sempre que houver um cancelamento, podemos tentar reescrever o elemento como uma combinação
linear de elementos de Ç formados a partir de triplas (elementos de T) menores que os que causaram
o cancelamento (segundo <r).

Se isso sempre é possível, então o processo de "reescrita" precisa terminar, dado que estamos
lidando com uma boa ordem (em T). Nuas quando o processo termina, temos uma combinação linear
de elementos de Ç; entre os quais não ocorre cancelamento de termos líderes; logo o termo líder da
combinação precisa ser um múltiplo de um elemento de G.

O conjunto composto pelos elementos de Ç entre os quais não ocorre cancelamento de termos
líderes será de importância fundamental para a formalização dos argumentos que seguem. Intuiti-
vamente, utilizaremos o conceito de Base de Gauss para caracterizar um subconjunto de Ç entre
cujos elementos não há cancelamento de termos líderes e que "contém" todos os termos líderes de
elementos de Ç. Na realidade, pala construir tal conjunto, teremos de considerar todas as triplas
distintas que dão origem a elementos de mesmo termo líder e escolher soiiiente uma delas (escolhe-
remos sempre as menores segundo <r). Os conjtultos que são definidos a seguir têm exatamente
esse propósito.

.Xpiesentamos as definições de alguns conjuntos que sei'virão de base para o que sela desenvolvido
t\diante. .Xs definições aqui apresentadas são generalizações de definições apresentadas por flora,
de forma (lue optamos por manter a nomenclatura original para elas.

Primeiramente precisamos encontrar os pares de (P U {0}) x (7) U {0}) que anulam o termo líder
de um elemento gj de G. Porém, como estamos assumindo que os eleiiientos de G são uniformes,
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isso é e(luivalente a encontrar os pares (Z, r) de (P U {0}) x (P U {0}), tais que Zglr
então o co«junto Nu/l(.j):

0. Deânimos

N't l (j) {({,,) € (7:' U {0}) x (7:'' U {0}) l Zgj, 0}

Em seguida, encontramos, para cada n de G, os elementos de (p'U {0}) x (P U {0}) que causam
o fenómeno visto no Exemplo 4.2.2, isto é, cancelamento de termos !íderes envolvendo dois múltiplos
de um mesmo elemento gj."'

SOn(.j):= {(o(ã),r) e(7'' uÍ0}) x(P' u {0}) lr # t(ã) e eMste Z € 7' u {0} td que Zâ = ã,}
Ainda, para cada gj € G, consideramos o ideal de (P u {0}) x (P' U {0}) gerado por SO-B(.j)

sa"(.j) (SOB(.j)>(ideal de(P' U {0}) x(P' U {0}))

Com isso, note que, para todo par(!, r) em sr(.j), existe outro par(Z', r') em(PUÍ0}) x(p'Ul0}),
distinto de (Z, r), tal que Z6r = 1'âr' (essa afirmação será demonstrada no Lema 4.2.14).

Uma observação importante é o fato de que ST(.j) pode ser infinitamente gerado como ideal de
(P' U {0}) x (P U {0}). Registramos e mostramos esse fato no seguinte exemplo.

Exemplo 4.2.3 Se tomamos um elemento glj de Ã.<a, b> com termo líder igual a aba,
então (l,Z,'aba) C SO-B(.j) Ç S7'(.j), para todo {. .

Com o que temos até aqui, consideramos cancelamentos de termos líderes envolvendo múltiplos
de um mesmo gj de G. Agora é necessário considerar o mesmo fenómeno envolvendo termos líderes
de elementos distintos de G. Para tanto, definimos o conjunto r(.j), para cada gj C G:

r(.j): {(z,,) c(p'uÍo}) x(7''ulo}) l zâ, c <ãi,ã, , ól;-l>} u sr(.j)

Se considerarmos as triplas (/, r, gj) de 7' tais que (Z, r) não pertence a 7'(.j), teremos elementos
com propriedades bastante interessantes, as quais serão exploradas adiante.

Retomando nossa discussão intuitiva dos parágrafos anteriores, o leitor deve se recordar que
estamos interessados em construir lim conjunto que contenha um elemento para cada termo líder
que surge entre os elementos de Ç e que tenha somente elementos com termos líderes distintos.
Os elementos destacados abaixo representam aqueles que foram "escolhidos" pala fazer parte desse
conjunto. Com isso, para trabalhar de maneira mais cona,eniente cona esses elementos, definimos o
««j«to 0(.j).

0(j) ((7' uÍo}) x(7' u {o})) \(JN:«ll(j) u r(.j))

.Ainda, por conveniência, definimos o segtünte sul)conjunto de g

E(j) : {/ã,' 1 (/, ,) c o(J)}
ioO nome desse conjunto, SOa(j), vom do termo em inglês self.oóslnictiorz
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No que segue, apresentaremos uma série de lemas envolvendo os conjuntos aqui definidos. O
entendimento de muitas das demonstrações não requer mais que uma boa compreensão das definições
dadas, de forma que o leitor é convidado a examinar essas últimas com cuidado antes de prosseguir.
Seguem alguns exemplos que ilustram as definições.

Exemplo 4.2.4 Considere X = {a, b, c} e tome K'<X>, com X* como base multiplicativa
e a ordem deglex com a < b < c. Seja então G := (gi,g2), onde gi = cbc -- a' e

ge :; ca bz. Então:

NuZZ(1) 0) l Z C X*} U {(0,,) 1 , C X*}
S0-B(1)(1,Z,c)} U {(l,««cbc) 1« C X* U {0l}
S7'(1) é o conjunto formado pelos elementos de (X* U {O}) x (X* U {0}) da
forma (Z, r), tais que r é múltiplo à direita de bc ou r é múltiplo de cbc (múltiplo
em X* U {0})

r(i)
SOB(2) (1, «,c« 1 «« C X* U {0l}
S7'(2) é o conjunto formado pelos elementos de (X* U {O}) x (X* U {O}) da
forma (Z,r), tais (lue r é múltiplo de ca (em X* U {0})

7'(2) é o conjunto formado pelos elementos (i,r) de (X* U {0}) x (X* U {0})
satisfazendo:

r é múltiplo de ca ou
/ é múltiplo à esquerda de cb ou

r é múltiplo de cbc ou
i é múltiplo de cbc

A

Vejamos um exemplo para a álgebra de caminhos

Exemplo 4.2.5 Considere o grafo I' dado na figura abaixo e a álgebra KT com a ordem
deglex tal que a > b > . . > g.

e ------=---+ ©
vl v2
A

:... :
v3 v4
A

V
e .:ê -- e
v5 f v6

Seja G Igi.g2), o«.le gt cdubcdab -- efgdnb e gZ cdab. Então teremos
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NuJJ(1) é o co«junto dos elementos de (P U {0}) x (7' U {O}) da for:na (c, A)
satisfazendo:

c = 0 ou A = 0 ou
c # 0 e A # 0 e (c, h) é tal que t(c) # u4 ou o(A) # ul

SO.B(1) («4,,«cd.Z,cdab) 1 «« C (7'' U {0}) x (7'' U {O})} U {(ul, «!ab)}
ST(1) é o conjunto formado pelos elementos de (p'U {0}) x (PU {0}) da forma
(l, wcdabcdabl') ou({, cdabZ'), com J, J', w e:n(7:'' U {0}) x(P' U {0}).

r(i)
N'uli(2) = .Nuil(1)
SOB(2)(«4,«,cd.b) 1 .« C(7:''U {0}) x(7'U {0})}

sr(2)(z,'«cdab!') l l,z',.« c(p'u {o}) x(7'u {o})}
T(2) é o conjunto formado pelos elementos de (P' U {0}) x (P U {0}) da forma
(Z, r) tás que

r é múltiplo de cdab ou
l ou r é múltiplo de cdab(dab ou
ié múltiplo à esquerda de cdab ou r é múltiplo à direita de cdab

A

Lema 4.2.11 0 conjunto T(.j) é um ídea/ de (P' U {0}) x (P' U {0}), para lodo .j CZ

Demonstração. Seja p em p'U {0} e (Z,r) em r(.j), para algum l $ .j $ s. Então, pela
definição de r(.j), (Z, r) pertence a ST(j) (que é um ideal de (T' U {0}) x (P' U {0})) ou
(Z, r) é tal que lãr € <JI, â, . . . , ãl;-l>. Em ambos os casos, teremos que (pZ,r) e (/,rp)
pertencem a r(.j), o que encerra a demonstração. n

Lema 4.2.12 Para todos {,.j € Z, se ezisfem (Z,r) € O({) e (/',r') c O(.j) tais gue Jâr = !'ã;r',
.nlã. (Z', ,') ,) e {

Demonstração. A demonstração desse resultado depende somente de um bom enten-
dimento das definições dos conjuntos O(í) e O(.j). Primeiramente, vale comentar que
tanto /âr (quanto Z'ãr' são não nulos, pelas definições de O(á) e O(j). Suponha então
que o resultado seja falso e mostraienlos que isso nos lex.'a a unia contradição. X-las então,
temos duas possibilidades: Oll í = j ou i # .j.

Se í = J e(Z,r) =(1', r') não há o que demonstrar. .Assuma, portanto, que(Z, r) #(I'.r').
alas então, pelo Lema 4.2.9, temos (late os comprimentos de r e de r' são diferentes.
Stipoinos, sem perda de geil('ralidade, (lue o comprimento de r/ é menor (lue o de r

\las então existe um (livísor de /' (à direita) li e um divisor de r (à esquerda) ri, tais
(lue !iâ = ãrt, donde (Z, r) pertence a ST(.j) Ç 7'(.j), uma contradição.

\'ejt\idos apoia o caso em (lue í :# J. Po(ledos supor, sem perda de generalidade, que
; < J. Alas então, Z'ãr' pertence it <ái.ã,...,g ,...,glj-i> e concluímos que (/',r')
pertence a r(.j), um abstido. H
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Antes de continuarmos, definimos alguma notação. Sela c um monâmio e denote por Fc o
con.junto formado por todas as triplas (Z,r,gj) de T tais que Zâr = c. Vale ressaltar que, da
definição de 7', decorre que, toda tripla (Z,r, gj) em Fc tem a propriedade de que (Z,r) não pertence
a AruZI(.j). Note ainda que, como os elementos de T estão bem ordenados por <r, cada conjunto
não vazio Fc possui um elemento mínimo.

Lema 4.2.13 C/m elemento (Z, r,gj) de Fc é mhimo rcom relação a <r) em Fc se e somente se (Z, r)
p-'e«ce « O(.j). .Em p«tÍc«l«, e«ã.t. .j taZ q«. Fc n O(.j) é «m ""j-fo «nüá,ã. . Fc n o(ã) = 0,

para todo { distinto de j.

Demonstração. Tome (l,r,gj) em Fc e assuma que ele é mínimo em Fc. Precisa-
mos mostrar que (Z,r) não pertence a r(j). Mas por um lado, se Zãr pertence a
<gi,g2) . . ,gj-i>, então teremos que iãlr ;; Z'âr', para algum á < j, o que contraria a
minimalidade de (Z, r, gj).it

Por outro lado, se (Z, r) pertence a sr(J), então existe ri, tal que (o(â), ri) pertence a
SO.B(.j) e r = rir2, para algum r2 € P'. Logo, pela definição de SO-a(.j), existe ll tal
que Zlã = ãri # 0. Note que as multiplicações são não nulas pelo fato de (Z,r) não
pertencer a NuZZ(.j) e ri ser um divisor de r. Ainda, pela definição de SO-a(.j), llri ll > 0,
donde llr2ll < llrll.

Logo, ZZiâr2 = Jãrir2 ' Zgjr # 0. Mas então, (11t,r2,gj) pertence a Fc e é menor
(segundo <r) que (!,r,gj) (pois r2 divide propriamente r à direita), contradizendo a
minimalidade desse último elemento.

Para ver a implicação reverso, tome (Z,r, gj) em Fc tal (lue (l,r) pertence a O(.j). N'los-

traremos que (Z,r,gj) é o menor elemento de Fc. Suponha que isso não ocorre, ou seja,
existe (Z',r',gÍ) em Fc menor que (Z,r,gj). Logo, podemos concluir que í = j pela mi-
nimalidade de (Z': r', gi) e pelo fato de (Z,r) pertencer a O(.j). Então, somos levados a
concluir que r = lor', para algum monõmio w e (o(ã),w) pertence a SOB(.j), donde
(!, r) pertence a sr(.j), um absurdo. H

Lema 4.2.14 Para todo (Z,r) e«. T(.j)\.NuZZ(.j), .:«{sfe üm elemento (i', r') em O(á), faZ que Z'âr' =

lâr e (Z'; r', gí) <r (Z, r, g.j).

Demonstração. Se considerarmos /IÊ,, vemos por hipótese que ele é não vazio. boas,
como se trata de um subconjunto de 7', ele possui um menor elemento: (I',r',gÍ). Pelo
Lema 4.2.13, esse menor elemento é tal que (Z',r') pertence a O(í). Logo, (Z',7'',gÍ) $r
(Z,r,gJ), donde ã $ .j. Se á < .j, (Z':r'.g{) <r (Z,r,gj) e segue a afirmação do lema. Se
f = .j, segue da definição dos conjuntos O(í) e T(.j) que (Z, r) não pertence a O(í), donde
(Z, r. gj) # (Z'. r'. gi) e o resultado está demonstrado. H

Lema 4.2.15 0 co@ü,llo P é a izrz ão dãsy?lrzfa dos co@üntos. (P \ Ç) e r(j), pata lodo j eZ

Demonstração. Para evitar maiores problemas, note que os elementos de cada .E(í)
para i € Z são não nulos poi' definição. Em seguida, dado i C Z, claro que E(í) Ç Ç

li Lcntbramos que ('omo o ideal <!Íi:g2

F\lgum gerador
Ó;:'l> é ntonomial, todo monõinio pertencente a esse ideal é múltiplo de
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donde E(i) n (7' \ ç) = 0. Além disso, o Lema 4.2.12 nos mostra que os conjuntos .E(í)
(l $ { $ s) são dois a dois disjuntor. Resta, portanto mostrar que Ç é a união dos
conjuntos E({), l $ i $ s.

Para tanto, tomemos um monõmio c em Ç e consideremos Fc. Claro que Fc é não
v'azio pelo fato de c pertencem' a Ç. Então, pelo Lema 4.2.13, o menor elemento de Fc
(chamemo-no de (Z,r,gi)), é tal que (J,r) pertence a O({), donde segue clue lãr = c
pertence a .E(i), para algum l $ á É s. H

Definimos em seguida E(G) := {/gir 1 { C Z e (Z, r) C O({)}.
O lema a seguir é conseqüência da definição de E(G) e do Lema 4.2.13

Lema 4.2.16 .4 seguinte igualdade é verdadeira

E(G) â - U z({)

O seguinte resultado é consequência imediata do Lema 4.2.13

Lema 4.2.17 Cada elemento Zgjr de E(G) é fa/ q'ue (Z,r,gj) é mhámo dentre os elementos de
J

Voltamo-nos agora para alguns elementos de álgebra linear que serão importantes para o que
será feito adiante. Em linhas gerais, nossa intenção é mostrar que se E(G) for uma Base de Gauss
para -r, então G será uma Base de Grõbner. A partir disso, encontraremos as condições necessárias
para que isso ocorra e um refinamento dessas condições nos dará o teste procurado para decidir se
G é uma Base de Grõbner para .r.

Definição 4.2.1 rO07zlunto .Escalonado,) Z)iremos que um conjunto y de -KI' é escalonado se
não ezãste7n doze elementos ui e u2 erra l/ lata qzie u1 := 1.'2.

Lema 4.2.18 Todo c07Üunfo escalonado é !inearmenfe independente

Demonstração. Seja }'' um subconjunto escalonado da álgebra Ã.T. Assuma que temos
uma combinação linear de elementos de y igual a zero em (lue os coeficientes são todos
não nulos:

com cada 0 # ai um escalam e uf em y. Como y é escalonado, os termos líderes dos
elementos u: são dois a dois distintos. alas, como o conjunto {q 1 1 $ i$ r71} é finito,
})odemos escolher seu elemento máximo; seja úl esse cleinento. Alas então uj é maior
que todos os outros ntonâmios (lue aparecem na solda acima. Com isso, ele não pode ser
cancelado na combinllção linear acima, pois ele não pode aparecer no suporte de nenhuill
L'i, para i # J e não pode ser combinação linear de outros nlonõmios (unia vez que 7> é
uma base), o que nos leva a concluir que seio coeficiente (cl.j) é zero, uma contradição.
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Utilizando a definição de E(G) e o Lema 4.2.12, chegamos ao seguinte lema

],ema 4.2.19 0 conjunto E(G) é escalonado

l,ema 4.2.20 Seja A

E(G).
E=:: aiZÍgi'{ "m« combin«ção li«e« de 'Ze«.'nt« de .E(G) Então h c

Demonstração. Se os elementos da combinação linear acima estão todos agrupados,
tome l $ .j $ m tal que Zjãrj é o maior elemento do conjunto formado pelos termos
lideres dos elementos da combinação linear acima (ele existe pelo fato desse conjunto ser
finito e totalmente ordenado). Logo, Zjârj não aparece no suporte de nenhum ZÍgiri,
para i# .j, pela maximalidade de Zjâr.í e pelo fato de E(G) ser escalonado. Portanto,
!jãr.f não é cancelado na soma acima, donde segue que ele é o termo líder de h. H

Relembramos o importante conceito de Base de Gauss para o contexto de álgebras de caminhos
e adoptamos a Definição 2.2.2 para este contexto.

Definição 4.2.2 rBase de Gauss,) Seja R uma áZgebra com base muZlip/ácaf ua 23 sopre a gua!
está $zada uma ordem admissível $ e seja l um idem! de R. Então urna base B de l escalonada é
d ta uma Base de Gauss de l (com respeito a $) se B = l

Note que a partir da definição é imediato ver que uma Base de Gauss de um ideal -r é também
uma Base de Grõbner para .r.

Proposição 4.2.21 0 corÜunto G é uma Base de Gróbner para -r se e somente se E(G) /or uma
Base de Gauss pura l

Demonstração. Pelos Lemas 4.2.19 e 4.2.18, temos que E(G) é um conjunto escalonado
e, portanto, linearmente independente.

Assuma que G é uma Base de Grõbner para /. alas então, pelo Lema 4.2.16, temos que
E(G) = Ç; = /. Resta então mostrar que E(G) gera / como espaço vetorial. Suponha
que não e vamos mostrar que isso nos leva a uma contradição.

Tome / em / um contra exemplo de termo líder mínimo. falas, como / pertence a / e
G é unia Base de Grõbner, segue que / pertence a Ç = .E(G). Logo, existe u em E(G)
tal que ÍJ = /. Se tomamos /' = / -- au, com Q um coeficiente tal que os termos líderes
de / e u se cancelam na diferença anterior, teremos um elemento de termo líder menor
blue o termo líder cle /. Logo, pela minimalidade de /, segue que .f' = 0, o que encerra a
demonstração ou /' = }:1=i ait'i, com aí esc'alaies e ui em E(G), para todo l $ { $ m..

.assim, temos (lue / = }'í" l anui + au, uma combinação linear de elementos cle -E(G),
nos levarldo a uma contradição com a hipótese de existência de /

Para vei' a implicação reveisa, assuma que E(G) é Base de Gattss para / e mostrarenios
(ltle G é un)a Base de Gi'õbner. Tome então ./' em / uni elemento (qualquer. Coliio E(G)
é Base de Gattss, existe ti = agir em E(G), tal que í; = /, donde segue que gÍ C G divide
f e o resultado está demonsti'ado.
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Em seguida exploramos as condições que são necessárias para que E(G) seja uma Base de Gauss
de /. Iniciamos com o importante conceito de representação forte de Gauss.

Definição 4.2.3 ('representação /arte de Gauss,) .Dizemos gue um elemento lglr de Ç f)assai
umü representação forte de Gangs (em termos de G) se

Zglr = clÀgÍP + : aA:,«Zk,«gkrX:,. renda somando é não n-talo,)
k,u

satisfazendo tjir -: )\tiip e lk.ugkrk.u < 16jir. Os elementos da forma tk.ugkrk.u e Xgip peT'tendem Q
E(G), ak,« são escaleres, pata todos u, k e a = cZ(Zglr)/c/(Àgip).

Proposição 4.2.22 0 con#uízfo E(G) é -Base de Gauss para / se e somente se lodo elemerzfo de Ç
teta uma representação fode de Gauss em termos de G.

Demonstração. Para ver que o fato de E(G) ser Base de Gauss implica que todo
elemento de g possui uma representação forte de Gauss, tome um contra exemplo agir
em Ç de termo líder mínimo. Mas, como .E(G) é Base de Gauss, segue que existe um
elemento Z'gjr' de E(G) tal que Z'âr' = /ãr, donde agir -- aZ'gjr' é zero ou possui uma
representação forte de Gauss, pela minimalidade de Jãr e segue o resultado.

Para verificar a implicação reversa, assuma que todo elemento de Ç possui uma represen-
tação forte de Gauss e vejamos que E(G) é Base de Gauss. Pelos Lemas 4.2.19 e 4.2.18,
temos que E(G) é um conjunto escalonado e, portanto, linearmente independente, de
forma que basta verificarmos que .D(G) é conjunto gerador e que .E(G) = E

falas a primeira parte segue imediatamente do fato de que Ç é um conjunto gerador para
/ e da hipótese da proposição. A segunda parte segue da hipótese de que todo elemento
de Ç possui uma representação forte de Gauss, do fato de Ç ser um conjunto gerador
para / (como espaço vetorial) e do Lema 4.2.20. B

Enfraquecendo a exigência de que os elementos de uma representação forte de Gauss estejam
em E(G), chegamos à noção de representação fraca de Gauss.

Definição 4.2.4 r.IZepresentação /faca de (;auss,) J)ãzemos güe üm elemerzZo Zglr € g possui
ILHA represa'ntação frclca de Gauss (em termos de G) se

aÀgip + >1: ax;../k.«gtrt.. rcada somando é não ntzZoJ
k.u

süt-isfazen.do tÍjjr -- \gip, ÇX.p.gt] <T ÇI.r.gj) e lk...ljkrt:.u < agir. Os elementos da joi'mu lk.u e

ik.« pertencetn a'P: cxk.« são escaleres, pul'a todos u. k. e cl = clÇLgjr)lctÇXgipb.

Note que a (definição implica que cada(/X..«, rt.«,gX.) <r(Z, r,n). .Ainda, um elemento cle Ç\E(G)
(lue possui lula iepipsenttlção forte de Gauss tambén] possui tuna representação fraca de Gangs,
como nos mostra o seguinte lema.

Lema 4.2.23 Seja /gjr ezn Ç \ E(G), Za/ r7rzc /gj7' possui ízr7ia repzese77lação /arte de Gauss. .En.lão
lgjr possui un\ü real'ese.ntaçno fl'acü de (Ju-l!.ss.
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Demonstração. Tome uma representação forte de Gauss da forma

!gjr Àgip + >. aX;,«ZJ;,«gA:rk,u
k,u

Observando as definições de representação fraca e forte de Gauss, vemos que basta
mostrar que (À,p,gi) <1« (Z,r,gj); mas isso segue imediatamente dos fatos de Zâr ser
igual a Àâp,(À,p,g{) #(l,r,gj)(pois(Z,r) « E(.j) por hipótese) e do Lema 4.2.17. H

Proposição 4.2.24 Cada e/emerzto de Ç possui uma representação /arte de Gauss em lermos de
G '' ' «m.«te s., p«. c.d. .j, p«. «da p« (/,,) .m r(.j) \ NuZZ(.j), . elege«t. Zgj, fem «m'
representação fraca de Gauss em termos de G.

Demonstração. Para ver que o fato de cada elemento de Ç possui uma representação
forte de Gauss implica que para cada j, para cada par (Z, r) em T(.j)\N'uZ!(.j), o elemento
Zgjr tem uma representação fraca de Gauss em termos de G, tome um .j qualquer e (Z, r)
em T(j) \ ]Vui/(j). Pelas definições de 7'(.j) e E(G), vemos que Zgjr não pertence a
E(G), e o resultado segue pelo Lema 4.2.23.

Vejamos agora a implicação reverso. Claramente todo elemento de -E(G) possui uma
representação forte de Gauss trivialmente. Definimos então o conjunto:

{(À, p, gi) c T l ÀgÍP C Ç; \ .E(G) e não possui uma representação forte de Gauss}

Se .l? é vazio, então não há o que demonstrar. Se .rí é não vazio, tome um elemento
(Z,r,gj) mínimo em -17 (segundo <r). alas então, por hipótese, Zgjr possui uma repre-
cpntnrãn frnrn de ('.auss'

Àgip + }. ax;,.Zx;,«gX;rx;,.
k,u

Ainda, pela minimalidade de (Z, r,gj), Àgip, bem como cada Zk.«gÀ;rk.u possuem repre-
sentações fortes de Gauss, de onde segue que Zgjr também possui uma representação
forte de Gauss, contradizendo a suposição de .17 ser não vazio. H

4.2.3 S-elementos e Sobreposições

'ç;amos à definição de elementos que serão fundamentais para o cine segue

Definição 4.2.5 rS-eZernento) Sejan} (/,r,gJ) e (/', r',gi) em T faás que /ãr
S-elemento enuoluR-n.do as triplas 1.1: r. gj) e l.I' : I'' . gi) é iull eleTnento da jormíi

I'gira. Ev}.tão -tlm

S(i. , j, 1 , i' , [' , r' ) lgir aligjr'

OTtde c] = cl(agir)/cl(I'gjt' )
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Note que o teimo líder de um S-elemento S(í,.j, Z, r, Z', r') é sempre menor que Jâr = Z'ã;r'
Diremos ainda que um S-elemento S(i,.j, Z, r, Z', r') tem uma representação de Grõbner (em

termos de G) quando

s(j:j, z, ,, z', ,') >l: cvx:,«/k,«gx;rx;,. (cada somando é não nulo)
k,u

com ax;.« escaleres e Zt..g;.rx;,. em Ç, satisfazendo lk,.Óx;rk,« < !ãr = Z'ãr'
Deve estar claro pa-ia o leitor que, pela Proposição 4.1.2, todo S-elemento que se reduz para

zero sobre G também possui uma representação de Grõbner em termos de G. Isso ocorre pelo fato
de o termo líder de um S-elemento S({,.j, !, r, Z',r') ser estritamente menor que Jâr = Z'ãr' (devido
ao cancelamento desses termos no S-elemento). Resumimos esta observação na seguinte afirmação
para futura referência.

Afirmação 4.2.25 Seja S({,.j,!,r,I',r') um S-elemento gue se reduz para ze70 sobre G.
S(i,j,l,r,I' ,r') possui uma representação de Grõbner em termos de G.

Então

O seguinte resultado segue imediatamente das definições de S-elemento e de representação fraca
de Gauss.

Lema 4.2.26 Seja (J,r) em 7'({) \ Nüii(í), para algum i C Z. .Então agir possui t'ma representação
fraca de Gauss se e somente se existe zm S-elemento S(i,j,l,r,!',r'), caIR (I':r':gj) <T (t,r,gi),
que possua uma representação de Grõbner em termos de G.

Com o que temos até aqui, se, para cada i em Z, para cada elemento (Z,r) de T(ã) \ iVtl/i(ã),
encontrarmos um S-elemento do qual faz parte outra tripla menor (de acordo com <r) que (i, r, gí)
e mostrarmos que ele possui uma representação de Grõbner em termos de G, então G é uma Base
de Grõbner.

O Lema 4.2.14 nos dá a boa notícia de (lue, para todos (Z,r) em 7'({) \ NAZI(ã) (para todo
i em Z) sempre podemos encontrar elementos menores que (l,r,gi) e construir S-elementos com
esses elementos menores, restando apenas verificar se esse S-elemento possui uma representação
de Grõbner. .A má notícia fica por conta do Exemplo 4.2.3, que nos mostra que T(i) pode ser
iníinitaniente gerado.

Precisamos então encontrar um conjunto finito de S-elementos (ao menos no caso em que G for
finito) de forma que, se cada elemento desse conjLmto possui uma representação de Grõbner em
termos de G, então cada S-elemento tambéiii possui uma tal representação. Com esse propósito,
introduzimos os conceitos de relação de sobreposição e de divisão.

Definição 4.2.6 rRelação de Sobreposição,) Dados dois e/ernezzZos gl e gj de G, uma sobrepo
lição en.uoluendo gi e gj é ti.Dta qtt(ídr»ítpla (.i-. j:t: r) satisjazt:ndo:

e l e r sao caiíttnhos de compT"trn.ente na or que. zel'o

. /ã ;: ã« # o

b O terll o tí.(le.r {le gt ttào di-u-i.(le r e o termo líder de gj hão divide l
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Z)ada uma sobreposição ({,.j,Z, r), daremos que uma relação de sobreposição enfio/ue"do g{ e
gj é dada por

0({,.j, Z, ,) = !g{ - agj,

'.m a = cZ(Zg{)/'Z(gj,)

Definição 4.2.7 r.IZelação de .l)íuísão,) l)aços dois eZeme7ztos distintos gi e gj de G, dizemos que
ezÍste uma relação de divisão enfio/vendo gi e gj se uãu = â, com u e u cam nãos. .Veste caso,
essa relação de divisão é dada por:

0({,.j, u, u) = g{ - au0«

com a = cZ(gi)/c!(ugju)

Observamos ainda que, se h e w são dois elementos de um subconjunto qualquer de .KI' (não ne-
cessariamente ordenado), denotaremos sobreposições, relações de sobreposição e relações de divisão
envolvendo h e w, respectivamente por (h, w, Z, r), O(h, w, Z,r) e l)(h,w, u, t').

Note que tanto as relações de sobreposição quanto as de divisão constituem casos particulares
de S-elementos.

Nos referiremos sempre de maneira vaga a relações de sobreposição (resp. divisão) envolvendo
gi e gj para denotar todas as relações da forma O(i,j,Z,r) ou O(J,{,Z,r) (resp. Z)(á,j,I',u) ou
0(.j, i, u, u)) .

No que segue, mostraiemos que as relações de sobreposição e de divisão constituem exatamente
o conjunto finito de que precisávamos para nossos testes (no caso em que G é finito). Em outras
palavras, veremos que basta considerar as relações de sobreposição e de divisão envolvendo os
elementos de G para decidir se ele é uma Base de Grõbner.

Antes, vamos a um lema técnico.

Lema 4.2.27 Sda S({,.j,Z,r,Z',r') um S-elemento [a/ gue ã díuide Z' ou ã díuide Z
S-elemen.to possui uma representação de Grõbner em termos de G.

Então esse

Demonstração. Nlostraremos o caso em que ã divide Z'; o outro caso é completamente
análogo. N.las então, teremos que Z' :: ZlâZ2, o que implica r = rtã;r2 e podemos concluir
que Zi = Z, r2 :; r' e ri = Z2. Essa situação pode ser vista no seguinte diagrama.

Denotamos

gi = /(gi)ÕI + }l:aJ:"
k-l
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e

cZ(©)g;+ ll:/3 b
h-l

tais que ax;,PÜ são escolares, ax; é um caminho menor que ã; e bh é um caminho menor
que â, para todos l $ k $ mj e l $ A $ nz .

Em vista das igualdades da hipótese e da notação acima, se denotamos por a
cZ(agir)/cZ(Z'glr'), podemos escrever:

s(i, .j, ! , ,, I' , ,') agir gjt' -- lgirtÕjr' -- cingir\g$r'
M,i

zg:,: çihgJ - >i: p«z'o'' - «zçibg:
m{ 1 1 m.j

z(E«.«),:;ihgJ'' - "'iih :,:(Ea«óo,'

1: akak)rlgj ,'
k-l

Note que as multiplicações são todas não nulas pela uniformidade dos elementos de G
e pela definição de S-elemento (exigindo que todas as triplas estalam em T). Com isso,
como ax; < ã e bh < a, para todos l $ k $ mj e l $ h $ mi, teremos que os elementos
lax;fiar' e Zâribhr' serão menores que Jg;r, para todos l $ k $ mj e l $ A $ m{ e
segue que S({,j, !, r, J', r') possui uma representação de Grõbner em termos de G. H

Proposição 4.2.28 Seja G um conjunto de e/ementas zinll/armes de /arma que fadas as re/anões
de sobreposição e de divisão envolvendo elementos de G possuem representações de Grõbner em
Lermos de G. Então todo S-elemento da forma SQ,lj:l:r.I' .r'), com gi e g] em G também possui
uma representação de Grõbner evn termos de G.

Demonstração. Seja G nas hipóteses do enunciado e tome um S-elemento da forma
S(í,.j, /, r, Z', r'). Claro que pela definição de S-elemento, temos que Zã;r = Z'ãr'. Ainda,
pelo Lema 4.2.27, podemos assumir que â não divide J e !B não divide Z'. Portanto
temos três casos:

e O comprimento de J é menor que o de Z'
Para esta situação, temos dois subcasos:

- ã não divide ã

Neste caso, existem divisor'es próprios u e w de gj e gf, respectivamente. .Ainda,
esses di\:isorcs são tais cltte /m :: //, u7'' :: r, tu não é divisível poi' gi e L' não é

divisível pot gj. .A situa\ção é iliistrtlda pelo diagrama a seguir.
l g r

/

l gj
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Mias então,

S({, j, Z, r, I', ,') agir -- I'gira

lgiur' -- llogjr'
20(j, {, .«, u),'

alas, por hipótese, O(.j,í,w,u) possui uma representação de Grõbner. Logo
concluímos:

S(d, .j, Z, ,, Z' , r') -z(>1: '-k,«zx;,«gj;«,.),'
#,u

>ll: 0A ,uZZk,«gA:rJ;,ur'
k,'ü

onde /3t.. = --ak.u, para todos k, u. Note que, como os elementos ZÊ,.gX;rk.t. são
uniformes, cada ZZk.«gkrk,.r' ou é zero ou nenhuma das multiplicações é zero.
Ainda, o fato de Zk.«gkrh,. ser menor que wã (pela definição de representação
de Gróbner) implica Zlk,«Ólrk,«7'' < luar' = 1'âr' = Zâr (se ZZk,«gX;rj;,.r' # 0),
para todos k,u.
Podemos então remover os comandos da soma acima que são iguais a zero e
teremos uma representação de Grõbner para S({,j, Z, r, Z', r'), encerrando este

Ê divide ã.
Procedemos de forma análoga ao que foi feito para o caso anterior, mas utili-
zando a relação de divisão D({, J, w, u) (que, por hipótese, possui uma represen-
tação de Grõbner). A situação pode ser vista esquematicamente no diagrama
a seguir:

caso

l gi r

e O comprimento de Z é maior que o de Z'
A demonstração para este caso é análoga à do caso anterior, fazendo uso de uma
relação da forma O(í,.j,w,t;) pala o caso em que â não divide ã e .D(.j,{,w,u)
para o caso em (lue â divide â.

O comprimento de Z é igual ao de Z'
X.qui temos três possibilidades:

e

O comprimento (le â é menor (lue o compriiliento de g;.
Neste caso, procedemos de fonlia análoga ao (lue teiii sido feito, utilizando uma
relação de divisão da forma l)(j, i, o(â), u').
O coinpi'imeiito de gí é maior que o comprimento de ã}.
Esta situação é análoga à anterior, se utilizarmos uma relação de divisão da
for«:« O(i:j, o(â), -«).
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O comprimento de a é igual ao comprimento de g;.
Neste caso, o S-elemento é zelo e não há o que mostrar

Com o que temos até aqui, reduzimos nosso problema de verificar se G é uma Base de Grõbner
para testar, para cada par de elementos g{ e gj de G, se cada relação de sobreposição e de divisão
envolvendo gí e gj possui uma representação de Grõbner em termos de G. O próximo resultado nos
mostra que isso nos deixa com um número finito de verificações, se G for finito.

Proposição 4.2.29 1)aços dois e/ementas gi e gi de C;, ezáste apezzas üm ntímero .anito de relações
de sobreposição e de divisão enuolliendo gi e gi.

Demonstração. Considere uma sobreposição (i,.j, Z, r). Note que, pela definição de so-
breposição, o comprimento de l é menor ou igual ao comprimento de ã; e o comprimento
de r é menor ou igual ao comprimento de ã. O resultado segue então do fato de que
assumimos que a álgebra X'l' é finitamente gerada (e, portanto, há apenas um número
finito de caminhos limitados por um comprimento).

Para ver que o número de relações de divisão entre g{ e gj é finito, basta notar que em
uma álgebra de caminhos, existe apenas um número finito de formas de um monõmio
dividir outro. H

4.2.4 Conclusões

Podemos resumir o que foi visto até aqui na seguinte proposição

Proposição 4.2.30 Seja KT ?lma áZgeóra de cünzãnAos ./inãtamzenfe gerada. Considere a base muZ-
làpticütiua'P de KT forTnada pelos caminhos em T e assuma qwe temos uma ordeTn üdTnissíuet $=ctda

Seja G um subconjunto de KT (possivelmente in$nito) composto somente por elementos unifor-
mes. Se cada relação de sobreposição e cada relação de divisão envolvem.do elementos de G possua
umü representação de Grõbner em termos de G, então G é ll na Base de GrõbTter.

emP

No caso em que G é finito, podemos utilizar a Afirmação 4.2.23 para tornar o teste descrito na
proposição acima algorítmico, por meio do .Algoritmo da Divisão. Com isso, podemos calcular as
relações de sobreposição e de divisão envolvendo elementos de G e ç,erificar se a saída do .àlgoritmo
cla Divisão para cada uma delas é zero.

Por um lado, se G for unia Base de Grõbner, a saída para cada alma delas será zero liecessaii-
ainente, pela Proposição 4.1.4 e pelo Corolário 3.1.7. Por outro lado, se todas as saídas são zero.
segue que cada iinia das relações de sobreposição e de (livisão envol\ando elementos de (l; se reduz
pi\ra zero sobre G e, poi'tanto, possui uma representação de Grõbner em termos de G. Neste caso.
G é uma Base de Grõbner, pela Proposição 4.2.30.

Contudo, pelo (lttc foi desenvolvido até a(lui, vemos que a hipótese de fillitude (le (; imposta acima
é necessária somente por duas I'azões: garantir (lue o númci'o de relações seja finito e garantir (luc a
cxecttção do .Algoritino da Divisão termine. Logo, se tivennos en] mãos uni conjunto G infinito: mas
tivermos a garantia de que, para cada relação de sobreposição oii de divisão enx:olx.endo elementos de
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G, existe uma seqüência (finita) de escolhas de divisores em G que faz com que a saída do Algoritmo
da Divisão seja zero, (-; será uma Base de Grõbner.

Resumimos os comentários e resultados apresentados até aqui no Teorema 4.2.31.

Teorema 4.2.31 Seja 1? = KI' uma áZgebra de camênAos ./inífame7zte Pejada. Cozzsidere a base
multiplicativa 'P de R formada pelos caminhos em F e assuma que temos uma ordem admissível
$zada em 'P. Seja G um subconjunto de R (possivelmente in$nito) composto semente por elementos
ünijormes. Então as seguintes condições são equilialentes:

e O conjunto G é zma Base de Grõbner.

e Cada relação de sobreposição e de di'visão envolvendo elementos de G se reduz para zero sobre
algum subconjunto anito de G.

Utilizando a Proposição 4.2.29, chegamos ao seguinte corolário

Corolário 4.2.32 .Ezãsle um algorãtmo que recebe como entrada um suóconlunto G ./ínÍfo e unljforme
de KF e decide se G é uma Base de Grõbvter.

Como exemplo de aplicação dos resultados aqui apresentados, retomamos o Exemplo 3.2.2 a fim
de veriâcar que os conjuntos apresentados naquele exemplo são de fato Bases de Grõbner para o
ideal .r nas ordens consideradas.

Exemplo 4.2.6 Considere o contexto do Exemplo 3.2.2. Assuma primeiramente que
a > b e vejamos que G := {ab2i'ia -- b2{a l i2 1} constitui uma Base de Grõbner
reduzida para /.

Para tanto, denote por /z o seguinte elemento:

/z := ab2{-1a b2{a

e note que (; :; {/i l i ? l}.

vejamos primeiramente que / = <G>. Claro que /i = /, de modo que / Ç <G>. Portanto,
basta mostrar que /Í € /, para todo i 2 1. A prova desse fato segue por indução em i.

Se á = 1, .fi = / € / e não há mais o que mostrar. .Assuma portanto, que a afirmação
de que todo /j pertence a / para todo 1 < j < ié \erdadeira e mostrarmos que ela vale
para {. alas então

/i /f-ib.z .t;::-' f. -F b:'-' j\ c l

o (lue mostra que / = <(1;>.

Vejamos agora (lue G é uma Base de Gi'õbner. Pala tanto, faremos uso do Teorema
4.2.31. Primeiro, veja que não existen] relações de divisão cntie elementos de G. Eni
seguida, note que, dt\dos dois elementos /i e /j, existem apenas duas sobreposições
possíveis ente'e eles.
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Logo, tomamos /h e /k elementos quaisquer de G e mostramos que a relação de sobre-
posição O(/h, /k, ab2x''t, b2h-ia) se reduz para zero sobre G; o fato de G sei uma Base
de Grõbner seguirá então do Teorema 4.2.31. Assim:

OÇft., f.,ab2K- " : ba"' * a]
abas-xf.-- f.ba"-*.

ab2k'tb2 a + b2kab2h'ia
)-la+ b2kab2 ia:+/h b2kab2h ia + b2tb2Aa

ab2(e+h)-ia + b2(k+h)a

Com isso, todas as relações de sobreposição envolvendo elementos de (-; se reduzem para
zero sobre G, donde G é uma Base de Grõbner.

alas então, como G é Base de Grõbler para <G> = /, temos que / = <G>. É evidente
que não existem dois elementos em G tais que um divide o outro. Logo, pelo Corolário
3.2.10, G é o conjunto gerador monomial minimal de / e concluímos que G é uma Base
de Grõbner minimal para .r.

Além disso, baía não é divisível por nenhum elemento de G e temos que cada elemento
de G é reduzido. Logo, G é a Base de Grõbner reduzida para /.

Claramente G é um conjunto infinito. Portanto, .r não possui nenhuma Base de Grõbner
finita na ordem dada, pelo Corolário 3.2.15.

Por outro lado, se tomamos deglex com b > a, então / = b2a. Como não há nenhuma
sobreposição en'çoivendo b2a, o Teorema 4.2.31 nos diz que {/} é uma Base de Grõbner
Pa.i'a J . .À

4.2.5 Um Contra-exemplo

Com o Teorema 4.2.31 demonstrado para as álgebras de caminhos seria natural perguntar se essa
mesma propried:\de é válida para casos mais gerais. O exemplo a seguir mostra (lue o Teor'enla -1.2.31
não pode scr estendido seno modificações para álgebras (lut\is(quer. Desconht.cimos generalizações
desse teoleiiia para contextos mais amplos (ltie as álgebras de caminhos, o (lue contribui para nosso
interesse por essas álgebras ao longo de todo o trabalho.

O (questionamento inicial de (lue o teorema dex:ena ser falso para álgebrt\s ein gei'al foi proposto
por nós. .A partir dele, E. L. Green exibiu iim exemplo (lue foi posteriormente refinado por nós
cl:\l do oi'agem ao (lue é apresenta(to eni seguida.

Considere o grafo I' dttdo iia figura abaixo.
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vl v2 v3a f"''©-

e ' h

v4

gb
4

Seja R = -KI'/<ad -- be> e denotamos por n a projeção canónica de KT em R. Fixamos ainda a
base multiplicativa 23 := n(P) \ {0} de R (ela é multiplicativa pelo fato de <ad -- be> ser 2-nomial

e pela Proposição 3.4.22) e a seguinte ordem admissível em B (tomamos uma ordem qualquer nos
vértices e assumimos que eles são menores que os arcos):''

t< h < g < f < e <c< d< b<a,<
fi <. eh < cg <. dh <. bj < ac < be = ad <

õfi < acg < beh = adh
Não é difícil ver que os monõmios listados acima são todos os elementos de 23. Ademais, não

ê difícil ver que os únicos elementos de P com mesma imagem por n são os acima indicados (a
verificação desse fato pode ser feita por meio da própria Teoria de Bases de Grõbner, se fixarmos
uma ordem admissível em P' e notarmos que {ad be} é uma Base de Grõbner).

A verificação de que a ordem dada ê de fato admissível pode ser feita analisando-se todas as
possibilidades, uma vez que o conjunto dos caminhos é finito.

Considere agora G o subconjunto de R dado por G = {dA -- cg,eh -- /{}. Naturalmente, o
conjunto dos termos líderes de G, G, é igual a {dh, eh}. Além disso, a(dh -- cg) -- b(eh -- /á) é um
elemento de <G>, mas

«(dh - cg) - b(eh - /i) (ad -- be)h -- acg + b/{
--acg-F bj'{

Portanto, o termo líder de a(dA -- cg) -- b(eA -- /{) é acg e G não é uma Base de Grõbner.
Por outro lado, vemos que G está nas condições do Teorema 4.2.31 (exceto pelo fato de R não
ser uma álgebra de caminhos), uma vez que ele é um conjunto uniforme e não existem relações de
sobreposição nem de divisão envolvendo os elementos de G.

4.2.6 Variações sobre o Lema do Diamante
Descrevemos a(lui como o Lema do Diamante pode ser utilizado para demonstrar o Teorema

4.2.31. .Assumireinos como conhecida a terminologia de Bergman IBer781, relembrando somente os
principais conceitos e apresentamos o enunciado do Letlla para conveniência do leitor.

Seja .V um alfabeto finito e considere a álgebra li\re /{<X>. Fixamos uin conjunto S não vazio
de pai'es da foi'ma o- = (TT''.,./n), com }Ua em .X'* e /a en] /(<.V>, que sel'á chama\do de sistema
de i'edução. .Ainda, dado a en] S e monõmios a, b ein .K*: definimos o endomorfismo de espaços
\-etoriais i'.,.b : /\'<.Y> ----, /{<.X'> definido sobre os monõinios da base X* por

i2.A fim de não toi'nar a lingu?\gpm muito pesada, cometemos um abuso dc notação c denotamos a projeção de um
Galhinho p cm R silnplcsniente por p
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, ~ f u se u # al,yab
I'aabVU/ = 1. /a e 'u :: atVab

Ao longo desta seção, essas funções serão chamadas de funções de redução. Uma composição
de tais funções sela chamada de seqüência de reduções. Dada uma seqüência de deduções
r - (rirá ' . . ]'.) e un] elemento / de K<X>, denotaremos por r(/) a imagem de / pela sequência r,
o« seja ,(/) = ««,«-i . ,i(/).

Dado um elemento / de Ã.<X>, diremos que uma redução r-ó atum trivialmente em / se o
coeficiente de alrab em / for zero. Ainda, um elemento / de K<X> é dito irredutível se toda
função de redução atum trivialmente em /.

Se r = (rirá . . r«) é uma seqüência de reduções e / é um elemento de /T<X> tal que r. . - . ri(/)
ê um elemento irredutível, direi)os que a seqüêncía r é final em /. Um elemento / é dito de
redução finita se, para toda seqüência de reduções (ri,r2, . . .), existe {o € N* tal que ri agua
trivialmente em rÍ-i ' . . ri(/), para todo ã > {o.

Ainda, um elemento / de redução finita é dito de redução única se a imagem de .f por toda
sequência de reduções final em / for sempre a mesma. Neste caso, denotam'emos a imagem de / por
uma seqüência de reduções final em / por rS(/). Dado um elemento / de .K<X>, diremos que uma
seqüência de reduções r = (ri: r2, . . . , r.) é efetiva em ./' se ri atum não trivialmente em / e r{ agua
não trivialmente em r{.i ' . .ri(/), para todo 2 $ i$ n.i3

Dada uma ordem parcial $ em X*, diremos que $ é uma ordem parcial de semigrupo se ela
for compatível com a multiplicação em X*, isto é, sempre que dois monõmios b, b' forem tais que
b < b', então abc < ab'c, para todos a,c em X*. Ainda, dado um sistema de redução S, diremos
que $ é compatível com S se, para todo o- em S, /a for zero ou for uma combinação linear de
monõmios menores que Wc,.

Uma ambigüidade de sobreposição é uma 5-dupla s = (ai, a2, a, b, c), com ai e a2 em S, a, b
e c em X*, b # 1, tal que l,ya: :; bc e I'a, = ab. Diremos que uma ambigüidade de sobreposição
s - (ai , a2, a, b, c) é resolúvel se existirem seqüências de reduções r e r' tais que

,(a/a: ) = ,'(/a,C)
Uma ambigüidade de inclusão é uma 5-tupla i= (ai,a2,a,b,c), com ai e a2 em S, a, b e

c em X*, al :# a2, tal que T'ya: :: b e }Va: := abc. Diremos blue uma ambigüidade de inclusão é
resolúvel se existirem seqüências de reduções r e r' tais que

,ç.f.: q - -' çf.õ

Com isso, podemos enunciar o Lema do Diamante de Betgman

Teorema 4.2.33 rZema do l){amante,) Sela S üzl sísfenza de redüçãa para a áZgebra ladre, /f(X>,
c $ tní}.n ordeTrt pnTciat dc gemi.grei.po eln. X* corri a condição da cadeia (tesccn.demite, de m.odo que
$ e S sejam co npatÍueis. Então us seguintes conde.ç(ies são equiualeittes.

/ Todas as a l.bigiiiílades de S sào resollíueis

i3.A noção de sc(lüência dc redução cfetiva não é encontrada no trabalho original dc Bcrgman. Ela foi introduzida
por nós a fim (!e simplificar alguns :ugumentos quc relacionam a teoria desenvolvida no Lema do Diamante com a
Teoria de Bases de Grõbncr
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2. Todos os elementos de R são de redução única

3. Um sistema de representantes em KkX) T)ürct os etemebtos da álgebrü quociente Q -- KkX)jl,
determinada pelos geradores X e relações W. = .f. (a em S), é dado pelo K-subespaço uetorial
de K(.X) gerado pelos monõmios que são irredutíveis por junções de redução dadas pelo sistema
H p T'pHQI f'n n .q

Assuma então a notação da seção anterior e as hipóteses do Teorema 4.2.31 (com R = K<X>) e
vejamos como podemos demonstra-lo fazendo uso do resultado acima. Antes de mais nada é preciso
encontrar um sistema de redução S que sirva para nossos propósitos.

Tome então G = (gt,g2, . . .) como antes (com Z = {ã l g{ € G}) e podemos assumir, sem perda

de generalidade, que cZ(gi) = 1, para todo { em Z. Claro que todo elemento g{ de G se escreve como
g{ := Õ; + }'b,csupp(gí)\lã} ajbj. Então, para cada g{ em G, definimos um elemento a{ de X* x K<X)
da seguinte forma:

bj esupp(g{)\tâ }

Tomando S como o conjunto formado pelos elementos a{, para todo { C Z, teremos um sistema
de redução para K<X>.

Note ainda que a presença de uma ordem admissível em X* nos fornece uma ordem nas hipóteses
do Lema do Diamante: ela é uma ordem parcial de semigrupo em X* que satisfaz a condição de
cadeia descendente (Proposição 1.1.1) e é compatível com S.

b/lostraremos em seguida que a hipótese de que cada relação de sobreposição e de divisão envol-
vendo elementos de G se reduz para zero sobre G implica a condição l do Lema do Diamante.

Pelas definições de ambigüidade de sobreposição, de sobreposição e pela construção de nosso
sistema de redução S, ê imediato verificar que a cada ambigüidade de sobreposição de $, s =
(aÍ:aí,, a, b, c), corresponde uma relação sobreposição O({i, {2, a, c) (e conseqüentemente, uma se"
breposição ({i,í2,a,c)) envolvendo gi. e gi:. Diremos então que O({i,{2,a,c) é a relação de so-
breposição associada à ambigüidade de sobreposição s.

Analogamente, dada uma ambigüidade de inclusão i= (ai:, ai,,a, b,c), podemos encontrar a
relação de divisão associada à ambigüidade de inclusão {, dada por -D(ii, í2, a, c).

Apresentamos dois resultados que são de verificação imediata a partir das definições dadas. A
primeira segue imediatamente da construção de S, do fato de o coeficiente líder de cada g{ ser l e
da definição de função de redução.

E ajbí)J Ja{ = (â,

Afirmação 4.2.34 C'ada gÍ err G é da /ormü gi = it'b. -- /n,
Seja j em. lÇ{X) e r = r...b tina função de redução. Então rl.f) = f -- aagib, OTt.de cl é o

coe$cien.te de a\V..b = aâib em j. Ademais, r n.ão atam tüuãalmente em. j se e soTnente se c\ jor
difere?].te de zero,

ll\uersamente, se. ji é lln\ e\eme.nto de i<kX) dct jorTnít jí := f-- (-tagib, onde ct e o coe$ctel\.te

de a\va:b := aâzb em. .f, então existe uma jtiTlção de redução 1 :: ra..b ta! que r(.f) :; .f'. Ademnis r
não ntua triuialn en.te ein. .f se e somente se cx Jor diferente de zero.

O seguinte lema decorre imediatamente da afirmação acima e da descrição do .Algoritmo da
Divisão (.Algoiitmo +.l.l).
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Lema 4.2.35 Seja / tzm elernenfo de K<X>. Se / se reduz para /' soZ)re G, então triste 'uma

seqllêncicl de reduções anal e efeti-ua tat (}ue rÇj) -- j'

Esse último resultado nos mostra então que toda execução do Algoritmo da Divisão corresponde
a uma seqiiência de reduções. Em outras palavras, aplicar o Algoritmo da Divisão sobre um elemento
/ de /(<X> (fornecendo o conjunto G como parâmetro)i4 é o mesmo que computar a imagem de /
por uma seqiiência de reduções.

O exemplo a seguir nos mostra que o inverso nem sempre é verdadeiro; isto é nem toda seqüência
de induções final e efetiva equivale a uma seqüência de escolhas de divisores para a execução do
.Algoritmo da Divisão.

Exemplo 4.2.7 Tome R = /r<a, b, c,d>, considere como base multiplicativa o conjunto
de todas as palavras sobre {a, b, c, d} e fixe a ordem de grau e lexicografia, com a > b >
c > d. Considere G = (gi,g2,g3,g4,gS), onde

gi = ab -- ac

g4 = ac -- d2
g2 :: (z(z -- (zc

gs
ga = ba

Soja / = abc -- ac2 e considere a seguinte seqüência de reduções: r = (ri...ri,..r-;i).
Então r(.f) = d*c

Por outro lado, se calculamos Divisão(G, .f), teremos, na primeira irei'ação do processo,
uma única opção de divisor pai'a / = abc: gi. Além disso, há somente uma forma de
dividir abc por gi. Assim, o processo fará a seguinte atribuição:

g -- f -- tfXc = Q

E o processo termina retornando 0. A

O seguinte resultado mostra que tal equivalência entre seqüencias de reduções e execuções do
Algoritmo da Divisão existe quando G é tuna Base de Grõbner.

Lema 4.2.36 Se G é lm.a Base de Gróórzer, .f um eZemen.fo qtza/giter de /(<X) e r um.a seq'üêrzcia
üe reduções anal em j, eTt.tào rÇj) -- NÇf). Em partia\Luar, seglte (llLe todo elemento f de red-ração
$l i.ta é de Tedu.çõ.o única e q\te rs(.f) -- NÇf).

Demonstração. .X. partir da definição de se(ltiéncia final de ieditções e do fato de G ser
imla Base de Grõbner, podeiitos x:er (lue i'(/) pertence a spaii(Nornt(1)). O ]'esultado
segue então dt\ .âfirmi\ção 4.2.3-1 e do Teorema 3.1.6. R

Tal (dual na seção anterior, não supomos aqui que o conjunto G seja finito. Seguindo as idéias dos comentários
(lue prece(lpm o Teorema 4-2.31, ('omttcrr'lhos um abuso de linguagem ao longo desta seção e utilizaremos livremente
o conjunto G como pmànietro para o .41goritmo da Divisão. Pma scr preciso, entretanto, (levemos ter { m mente.
(luc (luar(lo clizcmos que / se reduz para .f' sobre G, queremos dizer que .f se induz para .f' sobre algum subconjunto
finito de G
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O seguinte lema é conseqüência da Afirmação 4.2.34 e da presença de uma ordem admissível
(ou de uma ordem parcial de semigrupo satisfazendo condição de cadeia descendente) e se encontra
presente no trabalho original de Bergman.tS Dessa forma, omitiremos sua demonstração aqui.

Por outro lado, o leitor interessado em uma demonstração alternativa à dada por Bergman (e
mais familiar para o contexto da Teoria de Bases de Grõbner), é convidado a verificar que ele decorre
imediatamente da definição da ordem < e do Lema 4.3.15, que serão vistos na Seção 4.3.2.

Lema 4.2.37 Seja / em .f(<X>. .Balão / é de redução ./inata

Proposição 4.2.38 Uma ambigtlãdade de sobreposição de S é resolúvel se cz relação de sobreposição
associada Q ela se reduz para zero sobre G.

Demonstração. Tome uma ambigüidade de sobreposição s = (ai:,ai,, a, b, c) e a re-
lação de sobreposição associada a ela O({i, {2, a, c). Pela definição de ambiguidade de
sobreposição temos que aWa:. :: Wai,C. R/las então

0({i , ã2, ., c) Cega\ -- giZC

«Wa:: a/.:: }Ha{,C+ .h:,C
f..,c-- aj.:.

alas, por hipótese /,.,c--a/a: se reduz para zero sobre G. Logo, pelo Lema 4.2.35, existe
uma seqüência de re({uções r 'tal que r(/a:,c -- a/a:. ) = 0 e segue que r(/a:, C) - r(a/a.: )
do fato de r ser K-linear por definição. Portanto, s é resolúvel. H

Proposição 4.2.39 Uma ambãgüãdade de inclusão de S é 7esoltíue/ se a relação de divisão associada
a ela se reduz para zero sobre G.

Demonstração. Seja ã = (ai:,a{,,a,b,c) uma ambigüidade de inclusão de S e tome
Z)(át, i2, a, c) a relação de divisão associada a ela. Então, temos

D({: , ã2, ., .) gi\ -- agãaC

}ya.. - /a:. alva.,b+ a/a,,C
c-f..,c -- f...

alas então, alb,.c-- /«.. = Z)(it, {a,a, c) se reduz para zero sobre G, por hipótese. Logo
pelo Lema 4.2.iiS, existe unia seqüência de reduções r: tal (lue I'(a./a.:c -- /a..) = 0

donde r(a/..,c) = r(/a:. ) pela Ã'-linear'idade de r e segue o resultado. H

Voltamo-nos apoia para mostrar que a condição 2 do Lema do Diamante implica o fato cle cine
o conjLulto G é uma Base de Grõbner. Antes cle apreseittai esse resultado (na Proposição 4 2.43):
vejamos t\lgtuls lemas.

tsO leitor cncontril os detalhes dessa demonstração no Lema 2.8 de IFer951.
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Lema 4.2.40 Sda / um e/ementa de redução lírica de .fí<X> e seja r = (rlr2
guita de reduções qualquer. Então r(..f) é de redução única e rs(..f) = rs(rl.j»

,«) «m« «qüên.i.

Demonstração. Claro que r(/) é de redução finita, pelo Lema 4.2.37. Tome en-
tão s = (sls2''.ss) uma seqüência final arbitrária em 7'(/). N'las então s(r(/)) é
um elemento irredutível e s(r(/)) = s,s.--l ' ' ' slrnr.-l ' - .ri(.f). Então a seqüência
(rirá .r«sisa . s.) é final em ./', donde s(r(/)) = rS(/), para toda se(iüência s. Logo,
r(/) é de redução única co:n rS(r(/)) = rS(/). H

Lema 4.2.41 S?lponÀa q?le todo elemento de /{<X> é de redução cínica. Seja agora / um eiemenfo
de KÇX) e r umü seqÍlência de reduções anal em f. Então r{..f) -- f' se e somente se f se reduz
parca f' sobre G.

Demonstração. Se / se reduz para /' sobre G, então existe uma sequência de reduções
fina[ em / r' ta] que r'(/) = /', peão Lema 4.2.35. O resultado segue então do fato de
/ ser de redução única.

Assuma agora que existe uma seqüência de reduções r, final em .f tal que r(./') = /'. Pelo
Lema 4.2.35, sabemos que Divisão(G, /) é igual à imagem de / por alguma seqüência de
reduções r'. Mas, pelo fato de / ser de redução única, r(./) = r'(/) e segue o resultado.

O seguinte lema é puramente técnico e sela utilizado na demonstração da Proposição 4.2.43

Lema 4.2.42 Suponha q?ie todo elemento de K<X> é de redução Única. ]Veslas condições, se um
falem'nt. / de .K<X> é f.Z q« «(/) = 0, então «(./b) = 0, p«« f.d« « e b e«. X'''

Demonstração. A/lostraremos por indução em nz que se / é um elemento nas hipóteses
do lema, de forma que existe uma seqüência de reduções r = (rirá ' - r«) final em /,
então rs(a/b) = 0. Note que, como estamos assumindo que todo elemento é de redução
única, basta exibir uma sequência de reduções para a/b com imagem zero. Denote
rk :: ra.a:.bk, pai'a todo l $ h $ 'n}. Se / é nulo, não há o que mostrar; assuma
portanto que / # 0 e vejamos o caso em que nz = 1.

Neste caso, r = r.:...Z,: e r atum não trivialmente em /. Logo, alLHa..bl ocorre no
suporte de /- Com isso temos que natIVa.. bib ocorre no suporte de a/b e a função de
t'edução r' = raaiaí.bib atum não trivialmente em /. Portanto, pela .Afia-mação 4.2.34:

,'(./b) a/b pari igf.bib (a é um coeficiente não nulo)
«(/ - a« tgl: bi)Z,

-(,(/))b

A.ssuma agora que rlt > 1 e que para todo / nas hipóteses do lema, de forma que existe
liilia scqiiência de reduções s = (.si.s2 - . . sA:) final em / , então r.(.z/b) = O, pala todo
1 < X' < i?z.
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Seja então r = (rirá ' . .r«) uma sequência final de reduções em /. Podemos assumir,
sem pei'da de generalidade, que r é efetiva. Então, all,Hai. bi ocorre no suporte de /.
Assim, como antes, aal I'ra.. bib ocorre no suporte de a/b. Logo, definindo rÍ = r..:.:. btb'
podemos utilizar novamente a Afirmação 4.2.34 para escrever:

,í(«/b) a/b -- aaaigi:bib (a é um coeficiente não nulo)

«(,i(/))Z,

Nlm então, note que (r2r3 . r«) é uma seqüência final em ri (/) e rS(rl (/)) = rS(.f) = 0.
Podemos, portanto, utilizar a hipótese de indução e a igualdade acima para concluir que
rS(r{(a/Z))) = O. O resultado segue então do Lema 4.2.40. H

Proposição 4.2.43 Todo e/emenlo de K<X> é de redução lírica se e somente se G é uma Base de
Grõbner.

Demonstração. Denotamos por -r o ideal gerado por G e vejamos que se todo elemento
é de redução única, então G é uma Base de Grõbner.

Primeiramente, vamos mostrar que todo elemento de -r se reduz para zero sobre (l?.

Para tanto, defina J como o conjunto dos elementos de .K<X> que se reduzem para zero
sobre G. Note que, pelo Lema 4.2.41, J é o seguinte conjunto

J x'<x> 1 «(.f) 0}

Vamos mostrar que J ] .r. Note primeii'amente que G Ç J, uma vez que todo elemento
de G se reduz para zero sobre G trivialmente (basta escolher ele mesmo na primeira
iteração do Algoritmo da Divisão). 'b'ejamos então que J é um ideal.

Tome /i e /2 em J e considere o elemento /i + a/2 (com a um escalar) . Note que
podemos aplicar o Algoritmo da Divisão para obter como saída um elemento irredutível
de K<X>. Com isso, existe uma seqüência de reduções r finita e final em /i +a/2. Então,
pelo Lema 4.2.40 existem seqüências de reduções r' e r" tais que r'(r(/i)) = rS(/1) e
r"(r'(r(/2))) = rS(/2). Rias então, corno r(/i + a/2) é irredutível, podemos usar o fato
de as funções de redução serem K-lineares (por definição) para obter:

r(/l + a.f2 ) ,"(,'(,( /l + a./:2 )) ) ,"(,'(,(/1))) + a,"(,'(,(/2))) ,S(/1)+arS(/2) = 0

alas como /i + a/2 é cle redução única, segue que /l + a/2 pertence a J.

Para ver (late J é iim ideal, resta mostrar que, pala todo / em J e todos /i e /2 em
/{<.V), o elemento /i//2 também está edil J. Xlt\s como sabemos (lue a combina\ção
liitear de elementos de J pei'vence a J, basta ntostiar (lue se / pertence a J, então a/b
tainbéin pertence a J, para monâmios (lttaiscluer a e b. alas isso é precisamente o (ltie
diz o Lema -1.2.+2.
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Portanto, J é um ideal. Com isso, temos que .r Ç J (pois, J é um ideal que contém os
geradores de .r). alas então, o resultado segue imediatamente do Corolário 4.1.8.

A implicação reverso do enunciado da Proposição segue imediatamente do Lema 4.2.36.

Demonstração do Teorema 4.2.31 (no caso em que R K'<x> )

Se G é uma Base de Grõbner, segue que as relações de sobreposição e de divisão se
i-eduzem para zero sobre G pela Proposição 4.1.4 e pelo Corolário 3.1.7, como antes.

Por outro lado, se assumimos que todas as relações de sobreposição e de divisão se
reduzem para zero sobre G, podemos utilizar as Proposições 4.2.38 e 4.2.39 para ver que
todas as ambigiiidades de sobreposição e de inclusão são resolúveis.

Portanto, podemos utilizar o Lema do Diamante (Teorema 4.2.33) para concluir que
todo elemento de K'<X> é de redução única. O resultado segue então da Proposição
4.2.43. H

4.2.7 Bases que não Admitem Ordens Admissíveis

Esta seção tem o propósito de apresentar uma família de exemplos de bases multiplicativos
que não admitem nenhuma ordem admissível. Ao fazer isso, aplicações bastante naturais para o
Algoritmo da Divisão e para o Teorema 4.2.31 surgirão (na realidade, eles serão utilizados para
resolver um problema de pertinência), de modo que esta seção pode ser vista como uma ilustração
da teoria desenvolvida até aqui.

Iniciamos com o seguinte exemplo motivador, que serviu de inspiração para a construção da
família mencionada.

Exemplo 4.2.8 Sda X = {a,z,g/} um alfabeto e considere /{<X>. Seja / o ideal de

/{<X> gerado por {azg/a -- zya, zg/ -- yz} e .4 := K<X>//. Considere ainda a projeção
canónica a- : /{<X> ----, ..4

Note que, pelo fato de / ser um ideal 2-nomial, segue da Proposição 3.4.22 que 23 ::=
7r(X*) \ {0} é uma base multiplicati'L'a de .A. Afirmamos que Zi não admite nenhuma
ordem admissível.

Suponha então (lue temos uma ordem admissível $ fixada em 6 e veremos que isso nos
le\-a a uma conta'adição. Xlostiaieiiios piinieiramente (lue n(z.y) < n'(a=p).

E dai'o qtle n(:rp) $ a-(aa'g), uma vez cite a-(=g) (livide n-(a.z:y). Poitaiito, resta-tios
mostrar (lue z(aip) # n(=g). Xltls a igualdade ocorre se c somente se a.z:y :i:y peiteiice
a /. Po(lemos então litilizar a própria Teoria de Bases de Giõl)ner (em /\'<X>) 1)ara vei
que a:i:y zy g /. .Assim, se toinanllos a ordeili (leglex eni .K, com ;r > y, vimos no

Exemplo 3.2.3 (lue unia Base de Grõl)ner pala / é:

G {ap'.z::a -- p:.i:'a.: .zy y.« l i ? i}
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Agora não é difícil ver que az3/ -- zy não se reduz para zero sobre G (de fato, se reduz
apenas para ayz--yaç). Portanto, azy--zZ/ não pertence a .r. Portanto, podemos concluir
que n-(ZZ/) é estritamente menor que «(az3/).
h/las então, podemos utilizei' a condição 3 da Definição 3.1.1 para concluir que

«(-y)«'(«) «'(-y«) < z(zy)«'(.)

(podemos utilizar novamente a Base de Grõbner G, ou o Corolário 3.4.26 para verificar
que ambos r(azZ/a) e a(ZZ/a) são não nulos).

Portanto, chegamos a uma contradição com o fato de r(azia) ser igual a n(ZZ/a), donde
concluímos que não pode existir uma ordem admissível em Zi. A

As idéias presentes no exemplo anterior podem ser generalizadas. Para tanto, tomamos uma
álgebra de caminhos KI' e fixamos a base P de KT. Seja ainda -r um ideal 2-nomial de KT e
Á := .KI'/.r. Denote por r : KT ---, .4 a projeção canónica e suponha que -r é tal que existem
monõmios u, p e q de P' satisfazendo:

1. u := puq

2. n(u) é não nulo (note (lue, como n-(u) é um divisor de a'(u), essa hipótese implica (lue r(u) é
não -lo).

3. Uma das seguintes condições é verdadeira

(a) «-(p«) # «'(u) e ,(uq) = r(«)
(b) «(uq) # «'(u) e r(p«)

Podemos então mostrar que a base multiplicativa 23 := n-(P) \ {0} de .4 não admite nenhuma
ordem admissível (claro que 23 é multiplicativa pela Proposição 3.4.22).

Vejamos o caso em que r(u) # a(uq); a situação em (lue r(u) # a'(ptl) segue de forma análoga.
Note primeiramente, que, como r(u) é não nulo por hipótese, segue que r(uq) e n-(pu) são não nulos,
uma vez que ambos dividem n(u).

.Assuma então que existe uma ordem admissível $ em 23 e vejamos que isso nos leva a uma
contradição. alas então, como n(tl) divide a-(üq), temos que «-(u) < n(uq). Logo, a(pu) < r(püq) =
n-(u), nos levando a uma contradição.

Note que é possível construir exemplos satisfazendo as condições acima. No Exemplo 4.2.8, se
toinannos tl - =y e p = q = a veremos (lue as condições acima mencionadas são satisfeitas.

.As idéias acima podem ser utilizadas para enconti'ar famílias infiititas de álgebras, e(lttipaclas
com bases multiplicativas que não aclntitem nenhuma ordeiit admissível. .A fim de ilustrar como isso
pode ser feito, apiesentainos o seguinte exemplo.

Exemplo 4.2.9 Seja .X = {a,b,r} e considere /{<X> com a base multiplicativa X*

Definimos o ideal /j ::= <azlb rl.zJ>, pt\ra todos os valores de j > 0. Definimos }linda
para cada .j, a álgebra Áj := /{<X>/4 e a projeção canónica 7rj : /(<X> --, Áj

Note (late pela Proposição 3.-4.22, Bj := 7rj(X*) \ {0} é uma base multiplicativa de .Aj
para todo J. .Àfinnamos (lue, para todo .j, Bj não admite ordem i\dniissível algtinla.
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Para ver a afirmação, fixe um valor de .j. Então, podemos utilizar o Corolário 3.4.26
pai'a ver que a imagem de todo monõmio de X* por nj é não nula.

Com a notação acima, tomemos u = j, p = a e q = b. Então, u = a jb, Tj(u) é não
nulo e rj(azlb) = ,(u) = x.j(pu) = xj(azj). Pelos argumentos acima, resta-«os mostrar
que IJb zJ não pertence a .r.

Para ver esse fato, basta notar que ãxada a ordem deglex en] X* (com a > b > z)i6
o conjunto G := {azlb -- azJ} é uma Base cle Grõbner para /. Assim, é fácil ver que
zlb -- =J não se reduz pala zero sobre G.

O fato de BJ não admitir nenhuma ordem admissível segue então dos argumentos apre-
sentados anteriormente. A

4.3 O Procedimento de Mora

Esta seção apresenta o Procedimento de Mora para as álgebras de caminhos. Esse procedimento
foi originalmente desenvolvido por À'lora jhlor941 para o contexto das álgebras livres e foi posteri-
or'mente generalizado para álgebras de caminhos IFFG93, Gre97]. Seu propósito é encontrar uma
Base de Grõbner para um ideal .r a partir de um conjunto finito de geradores.

Porém, como visto na Seção 3.2, Bases de Grõbner podem ser infinitas e a Seção 4.4 apresen-
tará outras restrições envolvendo a computabilidade de Bases cle Grõbner. Esses dois comentários
eliminam nossas esperanças de encontrar um algoritmo para calcular Bases de Grõbner no caso não
comutativa. De fato, o procedimento que apresentaremos aqui pode nunca terminar sua computa-
ção. Por outro lado, algumas garantias são dadas pelo procedimento. São elas:

e Se o Procedimento de flora terminar sua computação, ele de'ç'olve uma Base de Grõbner finita
para o ideal /.

e .Ainda que o procedimento não termine sua computação, a união (possivelmente infinita) de
todos os conjuntos gerados por ele é uma Base de Grõbner para .r.

e Se o ideal / admite alguma Base de Gi'õbner finita (para a ordem admissível fixada), então o
Procedimento de flora ternaina sua computação.

Exibimos nesta seção duas versões do Procedimento de \fora. A primeira possui uma descrição
mais simplificada e é muito parecida com a vel'são original apresentada por flora para as álgebias
bvl'es. .A segunda será vista na Seção -1.3.3. Ela está presente eln algltmas abordagens da teoria no
contexto de álgebras de caminhos IGie971 e faz uso do conceito de conjilnto tl-reduzido (que será
e'xplorado iia Seção 4.3.2)

\,'ale comentar (lide ambas as \ crsões do pioceclimeiito possuem as pi'opriedades acima destacada\s.
Contxl(lo, a segunda versão possui a propriedt\de extra de piodttzir cima Base de Giõbner iliinimttl.

Finalmente, ila Seção -1.3.4 discutiremos bi'evcmente como a Base cle Gi'õbner reduzida pala uni
ideal pode sf'r constrliída a partir de uma Base de Gi'õbner minimal (de foniia algoz'ítmica, caso
essa última seja finita).

iÕN:\ realidade.
letras

IS conclusões aqui i\prcsentiidas pocleiiani scr obtidas utilizam(lo dcglcx ('om (dual(lula ordclli nils
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O leitor atento irá recordar de nossos comentários no Capítulo 2 que muitos estudos têm sido
feito no sentido de encontrar "melhorias" para o Algoritmo de Buchberger, de forma a torna-lo mais
eficiente. Como comentado, tais melhorias consistem primordialmente em critérios que permitem
desconsiderar certos tipos de S-polinõmios e adorar diferentes estratégias de seleção de S-polinõmios.
Questões desse tipo também foram estudadas para o caso não comutativo (embora com menor
intensidade) IÀ'lor94, 1<e197, Ke1981. Entretanto, não abordaremos estas questões neste trabalho.

Por toda a seção, tome KT uma álgebra de caminhos e P sua base multiplicativa formada pelo
conjunto de todos os caminhos em I'. Como sempre, assumiremos que /íl' é finitamente gerada e
que temos uma ordem admissível fixada na base P'

4.3.1 Uma Primeira Versão

Esta seção dedica-se a apresentar uma primeira versão para o Procedimento de Mora e provar
as propriedades acima mencionadas. Iniciamos com uma descrição do procedimento no Algoritmo
4.3.1

Algoritmo 4.3.1 Procedimento de Mora (PNIOKA)
O procedimento recebe como entrada um conjunto finito F de geradores uniformes para o ideal /.
Caso termine sua computação, ele devolve uma Base de Gróbner finita para .r. Ainda, se .r possuir
a[guma Base de Grõbner finita (para a ordem admissível fixada), o procedimento termina.

PÀ'lOnA(F')
1 .rb -0
2 C;o +- F
3 á-0
4 para cada par g,g' de elementos de Go
5 faça RO -- /ã) U CALCULAREI,AÇÕES(g, g')
6 enquanto -& # 0
7 faça r +-- EscoLnKRntAÇÃo(/%)
8 À -. Divisão(Gi, r)
9 seh#0

10 então Gi+l --. Gi U {h}
ll /t+i - ni
12 para cada g em Gi+l
13 faça Ri+I -- RÍ+I U CALCUL.\REI..XÇÕES(g, /Z)
14 { - i + l
13 devolva Gf

t'ina observação (te impleilientação pode sei feita neste palito. Optamos por descrever o proce-
(liinento fazendo cópias dos conjuntos (;i e Rf a cada iteração, pois tal descrição nos sela útil nas
(demonstrações (lue seguem. Porém, é claro (lue uma implementação desse piocediniento poderia
optar por simplesmente modificar os conjuntos G e R a cada iteração, em vez de fazer cópias deles.

O procedimento faz uso de duas funções auxiliares ainda não descritas. Fonlccemos uma l)neve
(lescrição de cada unia a seguir.
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CAI,cuLARELAÇÕES(g, g') Esta função recebe como entrada dois elementos de .f(I' e devolve um
conjunto contendo todas as relações de sobreposição e de divisão não nulas envolvendo os
elementos g e g'

No caso das álgeblas de caminhos, esta função pode sei implementada sem muita dificuldade
fazendo buscas por subpalavras envolvendo g e g'. Adenaais, sua saída será sempre um conjunto
finito, pela Proposição 4.2.29.

EscoLHERnLAÇÃo(R) Esta função recebe como entrada um conjunto composto poi relações de
sobreposição e de divisão e devolx'e um desses elementos (removendo-o do conjunto original
R). Ela deve possuir a seguinte propriedade: se um elemento s é inserido em um conjunto
.fZi e sucessivas chamadas são feitas para a função EscoLnKRnLAÇÃo, s de\e ser devolvido
em um número finito de chamadas de EscoLnERKLAÇÃo. Em outras palavras, exigimos que
toda relação de sobreposição e de divisão encontrada pelo procedimento seja considerada em
tempo finito.ir

Essa propriedade pode ser atingida, por exemplo, implementando os conjuntos -1% como uma
única fila que sofre inserções e remoções durante a execução do procedimento.

Fornecemos a seguir duas simulações de execução dessa primeira versão do procedimento. Para
m simulações, os conjuntos Ri serão considerados como filas.

Exemplo 4.3.1 Considere o grifo I' dado na figura abaixo

Tome a álgebra de caminhos .lÍI' e considere a ordem de grau e lexicografia com a > b >
c > d. Seja então F := {gi, g2:g3}, onde gi := cdab-- cb, g2 ::= bc--da e g3 :-: cdadab-- cb
e seja / := <F>. Note que os elementos gt,g2 e g3 são todos uniformes. \,'ejamos uma
simulação de uma chamada pala PRIOR.x(F).

Inicialmente, o procedimento copia F para Go e encontra as relações de divisão e de
sobreposição envolvendo elementos de Go. Claramente, não existem relações de divisão
entre os elementos de Go, mas existem as seguintes relações de sobreposição:

sl
SO

S3

0(g:,gt:c./.,c) g2-g.c .d+.b'
O(gt.g.z,b,dab) -- bg\ gzdab:: dadnb bcb

O(ga:!JZ. b,dadas) = bga gzda.dab = (da)ab -- l)cb
O(g2: g3, ../«./a, .) = 'd«./«g2 - g;c .(./..): + cb.

Com isso, iinediatainente antes da pi'inleii'a execução da linha 6, teremos

''Note (lue o único lugar cin (lide uin ciumento pode ser remova(lo dc um conjunto R. é dentro di\ função
ESCOLHI EREL,\Ç .IO
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(;o :: 'lgt , g2, g3}

M = (.i, s2, '3, s.l)

O procedimento considera então si

sl :#'Go --calada + cda := g4

Assim,

(?i +-- {gi,g2, g3, g4}

Existe ainda a seguinte relação de divisão envolvendo g4 e os elementos de Gi

di 0 (g3 , g4 , u3 , b) g3 + g4b = cdab -- cb

e a seguinte relação de sobreposição

ss ,g2,b, d.d«) bg4 + g2dada = (da)3 + boda

Com isso,

Ri -. (.,, s3, .4, di, .5)

Temos uma nova iteração e o procedimento considera s2

sl :+G\ dadas dab :-- gE,
G2 -- {gi,g2, . . . ,gs}

Existe ainda uma relação de divisão e duas relações de sobreposição envolvendo gS e os
elementos de (;2:

d2 = 1)(g3, gS, c, u3) = cdab -- cb

sõ ,gs,d«d.,c) d.g2-gsc ;+d'Z,c
s7 = 0(gs, g4, c, b) = cgs + g4b = 0

Portanto,

R2 - (s3, s+, dt, .ss, d2, se)

Nas três iterações seguintes, o procedimento considera s3, .s.t e (/i. Contildo, todos eles se
redttzeiii para zero soba'e (;u, de forma (ltie as linhas 10 a 14 não são executa(las durante
essas iterações. Logo i não é modificado e nenhum novo conjunto é gerado.

Então o piocedinlento convidei'a ss:

's :+c: -(d«)' + (d«y
G3 -- {gt ,g2, . . . , gõ}
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Não existem relações de di'ç'isco envolvendo g6 e os elementos de G3. Porém, existem as
seguintes relações de sobreposição:

S8

S9

s10

sll

0(g.,g4,c, d«) d«
0(gs,g6,d., b) = gs + g.b
0(g6, gõ, da, d.) = d«gõ - gõ'Z'
O(gÕ, g6,(da):,(da):) =(da)'gÕ

0

gõ(da): 0

Logo,

R3

Finalmente o processo considera os elementos d2 e s6 nas duas iterações seguintes. Po-
rém, como ambos se reduzem para zero sobre G3, nenhum novo conjunto é gerado.
O processo termina devolvendo:

G3
A

gõ}

O exemplo a seguir ilustra uma situação em que o Procedimento de flora não termina sua
computação.

Exemplo 4.3.2 Para este exemplo, considere X = {z,y}, fixe a ordem de grau e
lexicografia com z > Z/ em X* e tome a álgebra livre Ã.<X>. Seja então .r o ideal gerado
por F :' {go}, com go := z2 -- ZZ/. Vejamos uma simulação para a chamada PNIOnA(F').
Inicialmente Go -. {go}. Claro que não existem relações de divisão envolvendo elementos
de Go. falas existem relações de sobreposição:

si ,go, z, :«) tga-- gü= .=2y + zyz

Portanto,

M = (sl)

.Assim, na primeira execução do laço das linhas 6 a 14, teremos

SI =>(To 'Z:y-Z; -- .ty' := gi

Logo

G- --- {g.,g- }

e teretnos as seguintes t'elações de sobreposição envol\-eii(lo gt e os elementos de Gi

s2 = O(go.gi:.ry,.z:) = .[:r790 gi.r - .zg:z:y +.tg2=t:
'3 = 0(gi,go.:,,yz) =-,g- goyz -'':'#'+; ::,
sl = O(gi ,gi, :rv: y:z:) = .zygi -- giJ/z = .z:Wrp2 + .z;y3.t
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Dado um inteiro h maior ou igual a zero, podemos definir o elemento gÜ := ZZ/Üz --zyh+l
Tome dois inteiros d e .j maiores ou iguais a zero e considere gi e gj. Então teremos a
seguinte relação de sobreposição envolvendo gí e gj:

0(gj , gi, «g: , @« ) ='y'gi-- giU3x .zyiz3/j+t + ZZ/i+j+i

Calculando a redução dessa relação sobre qualquer conjunto que contenha gí e gj, che
gamos a

zyizyj+i + z3/ni+lz + gi3P+i z3/i+j+iz -- zyi+j+2 gi+.j+i

É claro que z3/i+j+i não é divisível por ÓÀ, para nenhum h # { + .j + 1. Assim, se

denotarmos por G a união de todos os conjuntos Gi produzidos pelo procedimento,
vemos que todos os elementos da forma gh, para h ? 0 pertencem a G.

Ademais, dados dois elementos g{ e gj todas as relações de sobreposição entre eles são
da forma acima. Note também que não existem relações de divisão entre gi e gj. Com
isso, concluímos que

G ZZ/"+: l h 2 0}

e o procedimento nunca terminará sua computação.i8 A

O próximo exemplo mostra a lazão para exigirmos que todo elemento inserido em algum .l?i
seja devolvido em tempo finito pela função EscoLHnRnLAçÃo. No exemplo, o procedimento nunca
termina sua computação, apesar de o ideal possuir uma Base de Grõbner finita. A razão para tanto
é o adiamento indeterminado de certa computação.

Exemplo 4.3.3 Tome o alfabeto X = {a, b, c, d, e, /} e considere /(<X>. Fixe a ordem

de peso e lexicografia sobre X* com a seguinte aplicação peso:

Ó(a) = 3

@(Z,) (c) (d) (e)

Tome ainda a seguinte ordem nas letras de X: a < b < c < d < e < /. Com isso, temos
uma ordem admissível en] X*.iO

Seja então F = {gt: g2)g3. g.i. gS) gÕ, gZ}, com:

gt ca. ac
beZ -- bZ c
bcd

gõ

da ad
bz cf -- bc

g3

g6

ba -- bZ c

Claro que todos os elementos de F são tiniforliies por se tratam de nula álgebia li'ç-ie
Podcnios então simular a execução de uma chamada PXIORA(F). .Assuma entiettlnto,

Não é (difícil vcr quc G é a Base de Grõbner reduzida para / Logo, por meio do Corolário 3.2.13, concluhnos qiie
/ não possui nenhuma Base dc Grõbnor hnita (com respeito à ordcnt fixada).

l!'.X definição da ordem de peso e lcxicognifia pode scr vista na Senão 3.1
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que a função EscoLnnRnLAÇÃo devolve sempre a última relação inserida (como uma
pilha).

Com isso, (l;o +-- {gi,g2,g3,g4,gs,gõ,g7} e temos apenas duas relações de sobreposição
envolvendo elementos de Go (não há relações de divisão):

si :g7,bc, a) 2 - g7«

sl = 0Çg6,g4.b, f) = bgs -- gaf = bacf -- b2P

Considere, dessa forma, que .l?o -- (si, s2).

O procedimento considera inicialmente si, obtendo

si :>Go --bac2c! := g8

Assim, (;i +..- {gt,g2,gSlg4)gS,gÕ,gZ,gS}. alas então, teremos uma nova relação de

sobreposição envolvendo g8 e elementos de Go (não existem relações de divisão):

S3 O(g2, g8, b:?, a) bad' ga -- gSa,

Assim, Ri '-- (s3, si) e o procedimento considerará sl na iteração seguinte

Contudo, se tomarmos k um inteiro maior que zero e definirmos

hK :-- Hkckd

não é difícil ver que existe uma única relação de sobreposição entre /}k e os elementos de
r' u {Àí l o < .j $ kl:

O(gU , hÀ:, Z,kck , a) üd9a -t t«k" ÜcK..d

Note que, /z.2 = gS, que foi considerado pelo procedimento e inserido em Gi
temos a seguinte afirmação.

Além disso,

Afirmação 4.3.1 Toda re/anão de sobreposição da /arma s :

Faia --bt+tct+id sobre F U {À2, À.3) . . - ) b.t}, para lodo À: > 2
O(g2, À.x;, bk('k, a) se red?zz

Demonstração. A piora segue por indução em A. O caso em que k = 2 já
foi visto acima quando convidei'amos a relação de sobreposição si.
Suponha, portanto, Ã: > 2 e o resllltado válido par?t valores menores (litc Ã'.
alas elltão:

s -- O(g.z:h.k,bkck.n] -. bkckg.z-} hka -- a.d

E podemos reduzir s por gt k vezes, obtendo --/)tacto. Em seguida, podemos
iedtizir a resultado por g3, chegando a --bA+lck+td. Clamo (lue esse último
inonõniio não é (divisível por nenhum elemento cle F U {Ã.2, A.3, . . . , àl}, o (lue
(leinoilstla o l.eslilt a(lo.
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Com isso, se o procedimento extrai de Si sempre a última relação de sobreposição in-
serida, vemos que ele calculara elementos Ax; e relações da forma O(g2, hx;, btck, a) inde-
finidamente, sem nunca considerar s2. Portanto, o procedimento nunca terminará sua
computação.

Por outro lado, se o procedimento considerasse s2 em algum tempo finito, temíamos:

S2 ::+Gi b2c2+bc
com { 2 0)

g (Gi é qualquer conjunto produzido pelo procedimento,

Ainda, as seguintes relações de sobreposição envolvendo g e os elementos de F' seriam
computadas (novamente, não existem relações de divisão envolvendo esses elementos) :

rl O(gi,g, b2c, a) = b2cgt + ga .b2cac + bca

Ainda, se a relação ri for considerada em algum tempo finito, obteremos

ri +a. 0 (onde G{ é qualquer conjunto gerado pelo procedimento que conte
nha F e g)

Finalmente, se g pertence a Gi, para algum {, então toda relação de sobreposição da
forma O(g2, hk, bkck, a) se reduz para zero sobre Gi(note que â divide --bt+ich+id). Por-
tanto, se a relação s2 for considerada em algum tempo finito, o procedimento terminará
sua computação.

De fato, podemos utilizar o Teorema 4.2.31 para verificar que o conjunto f' U {g} é uma
Base de Grõbner para <F>. A

Iniciamos com um lema que mostra que laço das linhas 4 e 5 não oferece nenhum pro-
blema para o término do procedimento. Ele é conseqüência imediata da efetividade da função
CALCULARnLAÇOnS e do fato de (l;o :: F ser finito.

Lema 4.3.2 0 /aço das /ínAas 4 a 5 fermána em um n?ímero ./imita de passos

Uma inspeção do procedimento, os comentários feitos acerca das funções CALcui.ARELAÇÕns
e EscoLHERKLAÇ,to e as Proposições 4.1.13 e 4.1.2 nos permitem concluir o seguinte resultado.

Proposição 4.3.3 1)a.dos ilm corpo Ã' e uma ordem admíssz'uel $ com.pütáueÍs, cada passo do
procedimezlZo PXlonA é e.relido ern /(I'.20

Prosseguimos então com a demonstração da corieção do Procedimento de X,loja

Lema 4.3.4 iVo íníc o de ca(/a execução dü /llnÃa 6 do p70cedim.e/zlo PRIOR,t, os sega/ files ínuaii
antes são tJáiidos:

1. 0 co-njtnlto Ri coittém todas us relações de sobreposiç(io e de divisão enuolucitdo ete-m.entes de
Gi que ítão sc iedltzcnt pala zero sobre Gi.

:o.Xs clefiniçõcs (le (orpos e ordens computáveis podem ser vistas na Seção -1.1-2
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2. Os elementos de Gi são todos uniformes

3. O conjunto Gi-i está contido em Gi

# Os conjuntos Gi e Ri são jin-idos

5. O ideal gerado poT' Gi é ig'ual ao ideal gerado por F

Demonstração.

Os invariantes 3, 4 e 5 são de verificação imediata se utilizarmos a Proposição 4.2.29.
Vejamos agora o primeiro invariante. Uma simp]es inspeção do baço das linhas 4 e 5 nos
mostra que ele é trivialmente verdadeiro no início da primeira execução da linha 6.

Suponha agora que o invariante l seja válido no início da .j-ésima execução da linha 6 (e
que não se trata da última execução dessa linha). falas então, ou h = 0 e os conjuntos
G{ e /& não são modificados ou { é incrementado e h é inserido em Gi. Mias nesse caso,
o laço das linhas 12 e 13 cuida de adicionar a -it as relações de sobreposição e de divisão
envolvendo A (as que não envolvem À pertencem a .1% pela hipótese de indução e pela
cópia realizada na linha 11). Portanto, o invariante será válido no início da (j + l)-ésima
pvpr'ilrãn dn linha R

Para o segundo in'ç'ariante, note que, como o conjunto inicial F é uniforme, cada relação
de sobreposição e de divisão envolvendo elementos de F é uniforme, pelos Lemas 4.2.6
e 4.2.7. Logo, suas reduções sobre Go = F' serão elementos uniformes pelo Lema 4.2.8.
Utilizando esses mesmos lemas e um argumento indutivo, não é difícil veriÊcar que a
propriedade se manterá no início de cada execução da linha 6. H

Lema 4.3.5 0 procedimento PNlon.A fe7'mana sua computação se e somente se Gj é uma l?ase de
Grõbner $nita para ÇF), parti algum ii.

Demonstração. Se o procedimento pára, então o resultado segue dos invariantes do
Lema 4.3.4 e do Teorema 4.2.31.

Por outro lado, se G.Í é uma Base de Grõbner, para algum j, então todas as relações de
sobreposição e de divisão envolvendo elementos de GÍ se reduzem pala zelo sobre Gi,
pelo Teorema 4.2.31. Rias, pelo invariante 3 do Lema 4.3.4, todas as relações em Rj são
relações envolvendo elementos de Gj. Logo, o procedimento terminará sua computação.

Para unia nlelhoi' formalização do (lhe segue: convencionalnos (lue se o piocedinlento PXlon.A.
tennina sita (omputação com i::; k, então Gj ::: (;A-, para todo .j > X-. Com isso, (definimos o
seguinte: conjiinto:

Proposição 4.3.6 0 co Üu.7}fo G. é lzlrza Base de Grób7}e7 pa7-a <f'>
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Demonstração. Note primeiramente que é conseqüência imediata dos invariantes do
Lema 4.3.4 que <Gm> = <F>. Ainda, pelo mesmo lema, os elementos de G.. são todos
uniformes. Portanto, resta-nos mostrar que todas as relações de sobreposição e de divisão
envolvendo elementos de G. se reduzem para zei'o sobre algum subconjunto finito de

Para tanto, tome s uma relação (de sobreposição ou de divisão) envolvendo elementos
g e g' de G... Logo, segue da definição de (;.o e dos invariantes do pi'ocedimento que
ambos g e g' pertencem a Gj, para algum .j.
Assim, pelo primeiro invariante do Lema 4.3.4, temos duas possibilidades: s se reduz
para zero sobre Gj Ç G.. e não há mais o que mostrar, ou s não se reduz pai'a zero
sobre (l;j. 3/las, neste caso, s pertence a nj e a função EscoLUERnLAÇÃo devolverá s
em algum tempo finito.

Logo, existe uma iteração k (tal que o valor de ã é i) em (lue DIvisÃo(G!,s) será
calculada, devolvendo um elemento /. Caso / seja não nulo, esse será inserido em
GZ+t e, portanto, s se reduz para zero sobre Gz+t Ç G... O resultado segue então do
Teorema 4.2.31. H

G.

Com isso, podemos demonstrar o seguinte teorema

Teorema 4.3.7 Seja .F um suócon#unfo .anito e unll/orbe de ÃT. .Então <F'> possua uma Base de
Gróbner .Pnáfa se e somente se PhlonA(F) termina sua compzzlação, devolvendo tina ta/ Base de
Grõbner.

Demonstração. Pelo Lema 4.3.5 é claro que basta mostrar que se o ideal -r := <.F>
possui uma Base de Grõbner finita, então o procedimento PNIOnA termina sua compu-
tação.

Seja então H = {hi, /z2, . . . , h.} uma Base de Grõbner finita para -r Pela Proposição
4.3.6, sabemos que G.. é uma Base de Grõbner para .r. Portanto, existem gi,g2, . . . ,g«
em G.. tais que â divide A{, para l $ ã $ n

É claro que {gi, g2, . . . ,g.} é uma Base de Giõbner para J Por outro lado, não é difícil
ver a partir da definição de G«, e dos invariantes do procedimento que existe .j, tal que
{gi,g2, . . . ,g.} Ç Gj. Portanto, Gj é uma Base de Giõbner finita para ]. Com isso, o
pi'ocedinlento pára pelo Lema 4.3.5.

4.3.2 Tl-Redução
Coiifornle colneutt\do na introdução da seção, apresentaremos uma segunda versão pala o Pro-

cedimento (le flora na Seção 4.3.3. O conceito (!e conjunto tl-reduzido é fundamental para a
apresentação dessa segunda versão do Procedimento de flora e ele será explora\do a(lui. Iniciamos
r'nln cli n flf fi ll íris n

Definição 4.3.1 rTZ-Redução,) Dázemo.s qüe izm .srzbcorÜrzrzlo G de /{l' é tZ-reduzido se não
existem dois elemetttos dista-ittos de G, g\ e gZ, tais (J-ne Õ\ divide lib.Z\

1 0 prefixo 'tl" x:pm de "tem)o líder"
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No que segue, apresentamos o algoritmo TLRuouz (Algoritmo 4.3.3), que recebe como entrada
um conjunto gerador finito para um ideal e devolve um conjunto gerador tl-reduzido para o mesmo

Antes, porém, é importante ressaltar que no caso de ideais finitamente gerados, é sempre possível
encontrar um conjunto gerador finito de forma que os suportes de seus elementos são dois a dois
distintos. Para tanto, apresentamos o Algoritmo 4.3.2.

ideal

Algoritmo 4.3.2 Prepara(PREPARA)
O algoritmo recebe como entrada um conjunto finito -H e devolve um conjunto também finito .27',
satisfazendo:

l O ideal gerado por .l{ é igual ao ideal gerado por -H'

2. Se .fí é uniforme, então .llí' é uniforme

3. Se g e g' pertencem a H', então supp(g) # supp(g')

PREPARA(n')
\. H'- H

2 enquanto existem g e g' distintos em .ll' tais que supp(g)
3 faça 17' -- .fl' \ {g'}
4 À -- Divisão(H': g')
3 seÀ#0
6 então .17' - .H' U {/z}
7 devolva.H'

s«PP(g')

O seguinte lema nos mostra a correção do algoritmo PREPARA

Lema 4.3.8 0 aZgohfmo PnnpAn.A termina srza complzfação em üm lzúmero ./irzãfo de passos e
devolve um conjunto H' com as propriedades desejadas.

Demonstração. .As propriedades l e 2 da saída do algoritmo podem ser verificadas
sem dificuldade, fazendo uso do Corolário 4.1.3 e do Lema 4.2.8 . .A propriedade 3 é de
x-edificação imediata.

Poi outro lado, afirmamos que, a cada iteração, o suporte de A. é diferente do suporte
de todos os elementos de H'. Tal afirmação pode ser justificada pelo seguinte: se existe
g eiii H' tal (lue supp(g) = supp(h), então, â = /}. alas isso nos leva a tuna coiitr2\dirão
com a Proposição 4.1.2 pelo fato (le b ser o resultado de uma redução sobre H'

Covil isso, t\ ct\da item'anão, o número cle elementos ein .fj' com o llicsnio sliporte climintli
e o resultado segue por iun argiimento indutivo. H

Po(lemos agora apresent;tr o algoritino (l\ie encontra unl conjimto gera(loi tl-reduzido pala mini
ideal, a partir dc um conjunto gerador finito (.Algoiitnlo 4.3.3).

Edil segui(la, (ip(ligar'CMChtlOS a provar a correção (lo algoritijao TLREDuz e algumas dc suas
propriedades que serão fugi(lamentais par;t a segunda versão (lo Procedimento cle flora.
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Algoritmo 4.3.3 -- TL-Redução (TLRE}Duz)
C) algoritmo recebe como entrada um conjunto finito H de elementos uniformes, com a propriedade
de que os suportes dos elementos de .ll são dois a dois distintos. Ele devolve um conjunto finito -H',
tl-reduzido, e uniforme tal que <.flí'> = </1>.

rLRnDuz(H)
1 .f/o - .ll
2 { +- 0
3 enquanto existem / e /' distintos em -Hi tais que /
4 faça ã -- { + l
5 Hi -. -Hi-i \ {/'}
6 k .-- DIvisÃo(11,, /')
7 sek#0
8 então .H{ -- .Hí U {k}
9 devolva .17i

P

No que segue, toda referência a um conjunto .17i deve ser vista como uma referência ao valor de
.17i no início da ({ + 1)-ésima execução da linha 3 do algoritmo, ou seja, seu valor após o término
da {-ésima iteração do algoritmo.

No estilo do que fizemos na demonstração da primeira versão do procedimento, convencionámos
que se o processo TLREDuz termina sua computação com á ::; k, então //J := .17k, para todo .j > k.
Então definimos:

"« :- u '',
j=o

h/lostraremos primeiramente que o processo descrito acima termina sua computação em um
número finito de passos.

Em linhas gerais, isso será feito definindo uma boa ordem entre os elementos da seqüência
(.f/i){?o e mostrando que ela decresce. alas para tanto, precisaremos do fato de que em H. não
existem dois elementos com mesmo suporte; ele será demonstrado no Lema 4.3.14.

.A seguinte aârmação é conseqüência imediata da Proposição 4.1.2 e sei'á usada recorrentemente
nas demonstrações de comi'eção do algoritmo TLRnDuz.

Afirmação 4.3.9 .4 cada e=ecttçào da /ílzÀa 6 do algorífirio TLREDuz, se k # 0, k rzão é diuÍsíuel
por h, pala nenhltm h. em Hi. Em particltlar, k # h e supp(k) # suppl.h), pata todo it em Hi

.Apresentamos lama consecltiência do Leria -1.2.8 (lue seta usada livremente adiante

Afinnação 4.3.10 iVo í7zíc o de cízda ezcct/ção da !íl Ãa 3 do ílZgoMZmo TL13,nDt;z, .f/f é uln con
jluito de elementos ttnifor7nes.

O próximo lema é consc(liiência imediata da Proposição 4.1.2, do Lema 4.1.7 e da condição
ptcsente na linha 3 do algoiitmo.
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Lema 4.3.11 -A cada execução da ZinÀa 6, k < /', se k # 0

Lema 4.3.12 Seja .f itnl elemento de HÀ, para aZgttm h
tal que f' divide f

Então, pal'a todo j Z h, existe j' en\ Hj,

Demonstração. A prova segue por indução em .j -- à. N,lostraremos que a propriedade
descrita no lema é um invariante do algoritmo para todo { ? À.

Primeiramente, se { = h e estamos no início da (h + l)-ésiina execução da linha 3, o
resultado é trivialmente verdadeiro, uma vez que / C .Hh.

Suponha agora o resultado verdadeiro no início de uma execução da linha 3 (que não
a última) em que ã = .j 2 A e vejamos que ele se mantém válido no início da próxima
execução desta linha. Então existe /' em .171 tal que // 1 /, por hipótese de indução.
Durante a execução do laço das linhas 3 a 8, /' pode ser mantido em .17J+i ou pode ser
substituído pelo valor de k calculado na linha 6. Se ele for mantido, o resultado está
demonstrado. Por outro !ado, se elç for substituído, a condição da linha 3 nos mostra
que existe /" em .flJ de forma que /" l /'. Pelo funcionamento do algoritmo é clamo que
/" pertence a .17J+i e segue o resultado. H

Lema 4.3.13 0 algoriZmo TLRKDuz possui o seguinte inuahante. no nz'cio de cada ezec'ração da
livtha 3, Hi é tal que os suportes de se'us elementos são dois a dois distintos.

Demonstração. O invariante é trivialmente válido no início da primeira execução da
linha 3, pois .Er = .lío possui essa propriedade.

Suponha agora que no início da .j-ésima execução da linha 3 não existem dois elementos
distintos em ,llíi com mesmo suporte e que não se trata da última execução dessa linha.
Nlostraremos então que o mesmo vale para -Hi no início da (.j + l)-ésima execução da
!inca 3.

b,las durante a iteração, apenas um elemento é removido de .f7í (o que naturalmente não
afeta a propriedade) e k é inserido. O resultado segue então da Afirmação 4.3.9.

Lema 4.3.14 Se/am g e g' em H.. Então supp(g) # supp(g')

Demonstração. Tome g e g' em .17.. Pelo Lema 4.3.13, se ambos pertencem a .H+,
para algum .j, então seus suportes são distintos. .Assuma então que eles não pertencem
a uin mesmo HJ para nenhum .j, Dias que supp(g) = supp(g'). Vejamos que isso nos
leva a uma contradição.

Note primeiramente que, como seus suportes são iguais, g = gP. .ainda, podemos assumir,
sem perda de generalidade, (lue g C .fln e g/ € .17n., caIU n. < nl.. A(lenlals, g g l/in e
g' g .17n. alas então, existe rl < u $ nl tal (lue g/ g .f/.; i, lilás g' € .11í,. Portanto,
lia u-ésima iteiaçqo do algoritmo, o valor de k é g'. Ainda, pelo Lema -1.3.12, existe
/l. C .17u-l tal que A. divide ã. Então tcnlos (bois casos para o xalol' da variável /' durante
est.É\ itcração:

e O valor de /' não é h.
Neste caso, /l. (divide ã :: g' :: k, uma contradição com a .Afinnação 4.3.9
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e O valor de /' é A.
Neste caso, g' é o resultado de uma redução de h por .llru-.]. alas então, go fatoA / U A A A A A

de que h l ã = g' e da Proposição 4.1.2, concluímos que /' = à = g' = k, uma
contradição com o Lema 4.3.11.

Definimos em seguida a boa ordem que será utilizada para ordenar os conjuntos .lli e mostrar
que o algoiitmo termina.

Seja S um conjunto bem ordenado por uma ordem <s. Então podemos definir uma boa ordem
-< em Fin(S), da seguinte forma:

Sejam Á e B em Fin(S). Então .A :3 B se

. ,4 = 0 ou

. .4 # 0 e m«.(.A) <s m«'(.B) o«

. ..4 # 0 e m«'(.A) e(.A\ {m«'(.4)}) 3(B\ {m«'(B)})

Note o leitor que, uma vez que .A e B são subconjuntos finitos de um conjunto bem ordenado,
cada um possui um elemento máximo. Vejamos agora que a ordem < definida acima é uma boa
ordem.

Lema 4.3.15 ..'! ordem -< é uma boa ordem qzze saías/az

/. Se .4 Ç B, então Á :3 .B

2. S m«.(A) € .B, '«tã. ((B U Á) \ {m«'(A)}) -< .B

Demonstração. Vejamos primeiramente que se trata de uma boa ordem. Para tanto,
é preciso mostrar que todo subconjunto D de Fin(S) possui um menor elemento.

Antes de mais nada, notamos que, para todo 1) Ç Fin(S), o conjunto

ao : (.B) l -B C 0}

é um subconjunto de S. Logo, C'o possui um menor elemento, que chamaremos de {(1)).

O restante da demonstração segue por redução ao absurdo (faremos uso da técnica de
indução noetheliana, comentada na Seção 1.1). Assim, assumimos poi absurdo (lue
-< não é unia boa ordem. Logo, existe um st]bconjunto não \:azia ]V cle P(Fin(S))
composto por todos os sul)conjuntos de Fin(S) que não possueili inn menor elemento.
Xlais precisamente,

:v {l) Ç Fin(S) 1 1) não possui iim nieiior elementos

X,las, pelos coltlentálios anteriores, {í(D) l D C iV} é iun subconjunto de S e, portanto
possui um menor elemento. Com isso, podeis)os definir:
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min({{(.D) l Z) € N})

Em outras palavras, se .D Ç Fin(S) é tal que {(1)) < nz, então 1) possui um menor
elemento.

Tomamos agora um subconjunto X Ç Fin(S) pertencente a N.
possui um menor elemento. Denotemos então

Por hipótese, X não

á(x) {.A C X l mux(.A) = c}

Claro que, pela definição de -< todos os elementos de X\Xc são estritamente maiores que
os elementos de Xc, de modo que, se Xc possuir um menor elemento, esse certamente
será o menor elemento de X. Desse modo, se Xc for unitário, X possui um menor
elemento e chegamos a uma contradição com a suposição de Ar ser não \:azio.

Caso contrário, associe a cada Á efn X. o conjunto Á-, definido COHO

.A' : .4 \ {«-«.(.'{)}

Denote por

x; : {..4' l .A c x.}

alas então, {(X;) < {(X). Logo, por hipótese de indução, existe um conjunto distin-
guido Á em X; de forma que .A' é o menor elemento de X;, segundo -<. Portanto, é
claro pela definição de -< que .A é o menor elemento de X. Logo, temos uma contradição
com a hipótese de N ser não vazio e concluímos que -< é uma boa ordem.
Vejamos agora as propriedades l e 2 da ordem -<

Para a primeira propriedade, note que se .A Ç -B, então, max(.A) $ max(.B). .à prova
segue então por indução em card(Á). Com efeito, se card(.A) = 0, Á 3 B por definição.
.Xssuina agora que caid(.A) > 0. X-las então, se mNX(.A) < mztx(.B), segue que ,4 -< B.
Senão, consideramos 4 \ {max(.A)} e B \ {max(.B)}. Note que (.A \ {mt-x(.A)}) Ç
(B \ {mxx(B)}) e o resultado segue da hipótese de indução.

\ seginida parte pode ser vista pelo seguinte. Denote por C' :-((l?U.4)\Íman(,4)}). Se
chamamos dc bi , b2, . . . , b. os elemc'ntos de B estritamente maiores que mnx(.A), veremos
que eles pertencem a B e a C'. Por outro lado, lllax(B \ {bi, ZP2, . . . b«}) = ninx(..4), mas

«l:u((C'\ {Z,i,ba,. .b«})) <s n- (C\ {bt,Z,2,...b.}) = 0 0 resulta.lo segue
então da (lefiniçao cle -<. R

X segitil(ta pi'o])piedade do lenlt\ acima será particiilannente interessante adiante e vale coilientar
melhor seio sígilificado. Ela pode ser interpretada da seguinte forma: se substituinilos um elemento
de lun conjllnto B por elementos menores, o conjunto resultante será ineiior (lue .B. O lc-itoi é
convidado a \Criticar (lue }\lgo desse tipo ocorre com o suporte de iim elemento (!Dando esse sofre
unia redução simples.
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Vejamos agora como podemos utilizar a ordem -< para mostrar que o algoritmo TLREDuz
termina sua computação. Primeiro, podemos utilizar -< para dar uma boa ordem em Fin(P). Com
isso, o conjunto de todos os suportes de elementos de KI' está bem ordenado. alas então, como
Fin(P') está bem ordenado, podemos utilizar a ordem -< novamente para bem-ordenar Fin(Fin(P)).
Assim, o conjunto composto por todos os conjuntos finitos de suportes de elementos de KT está
bem ordenado.

Diante do Lema 4.3.14, se identificarmos cada elemento de HJ com seu suporte (para .j 2 0)
teremos uma injeção. Assim, a boa ordem estabelecida em Fin(Fin(P')) induz uma boa ordem em
{//J }j?o. Além disso, temos a seguinte afirmação.

Lema 4.3.16 .4 cada execução da / nÀa 6 do aZgohfmo TLRnDuz, supp(k) -< supp(/')
Conseqiientemente, Hj -< Hj-\, para todo j >

Demonstração. Se k = 0, então supp(k) = 0, e o resultado segue. Se k # 0, então,
pelo Lema 4.3.11, max(supp(k)) < max(supp(/')) e segue o resultado.

A segunda parte segue imediatamente do Lema 4.3.15. H

Com isso, podemos apresentar a Proposição 4.3.17, que afirma a correção do algoritmo
TLRnDuz.

Proposição 4.3.17 0 algoz(mo TLRnDuz fermàna sua computação em urn número .#nÍto de pas-
sos. Ainda, se o algohtmo recebe como entrada am conjunto H, ele produz como saída um conjunto
H} , satisfazendo:

1. 0 ideal gerado por H' é igual ao ideal gerado por H

2. O conjunto H' é JiTLito e tt-reduzido

3. O conjunto H' é uniforme

Demonstração. O fato de que o algoritmo termina sua computação é conseqüência
imediata da boa ordem < definida em {-1%lj2o e do Lema 4.3.16.
A propriedade l da saída do algoritmo segue imediatamente do Corolário 4.1.3. A
propriedade 2 é de veriâcação imediata. Finalmente, a propriedade 3 segue do Lema
4.2.8. H

Podemos utilizar a Proposição 4.2.5 e os resultados que obtivemos até aqui para destacar a
seguinte propriedade dos ideais finitamente gerados de /{l'

Proposição 4.3.18 Todo deaZ .Pnitamen]e gerado de ]í'l' possui um cozzjzznfo ge/redor ./inifo, //

íedttzido e tlnijoT'me.

Tendo estabelecido a correção do algoiitmo TLRuouz, nos concentrados em algumas proprie-
dades adicionais de sua saída (ltie nos seixo úteis nlts demonstrações (le coireção de nossa segunda
\eisão do Procedimento de X.lora.

Paio\ estes i'esultados, denotareinos por -fí uin conjunto foineci(lo coillo entra(!a para o algoritlno
TLREDtz (satisfazendo as hipóteses do algoritmo sobre a entrada) e por .f/' a saída piocluzida por
ele
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Lema 4.3.19 Seja g tzm eZemezzto de /í. .Então, para todo h em -H' \ /7, /l # g

Demonstração. Suponha que o lema sda falso e tome A e g nas condições do enunciado
com A = â. Logo, como h g .]], existe .j > 0 tal que A g HJ.i, mas h € HJ, isto é, A é
inserido em .f/J na .j-ésima iteração.

Por outro lado, pelo Lema 4.3.12, existe g' eni .17J-i tal que g/ l g. À.las então g/ l h e
temos uma contradição com a Afirmação 4.3.9, ou g' é o \:dor da t'ariável /' durante essa
iteração. alas nesse segundo caso, concluímos.que A < g/ pelo Lema 4.3.11 e chegamos
a uma contradição com o fato de que g' l â = À. n

Lema 4.3.20 Se s é üm S-elemento qae possui representação de Gr6óner em termos de .ll, então
s possui representação de Grõbner em Lenttos de H'

Demonstração. Sqa s um S-elemento da forma s
tação de Grõbner em termos de /i. Então,

agir aZ'gjr' que possui represen

(4.3) S >: ax;,.lh,«gx;rX;,.
k,H

com ak,« escolares, gt em -H e Zk,« e rk,u em F', satisfazendo Zt,.Óx;rx;.. < lãr = 1'âr'
N/lostraremos que o algoritmo possui o seguinte invariante: no início de cada execução
da linha 3 do algoritmo TLRKDuz, s possui uma representação de Grõbner em termos
de .llí,. Claro que o invariante é válido no início da primeira iteração, dado que Ho = .H.

Suponha agora o invariante válido no início da .j-ésima execução da linha 3 (e que não
se trata da última execução dessa linha) e víamos que ele se mantém válido no início
da (.j + l)-ésima execução dessa mesma linha. Mias durante a iteração, algum elemento
h de Hi é substituído por k (ou simplesmente removido, se k for nulo). Com isso, pela
Proposição 4.1.2, tecemos:

(4.4) h }: c-z,.Z,z,«/zbl,, + A'
Z,u

com al,u escolares: b/.u. e bÍ u inonõniios, /r enl .17i e h/ := k, satisfazendo bl,u./lbÍ u $ à e
hr < h.

Com isso, se /z não aparece na E(libação 4.3, .s possui uma repl'esentação de Grõbner em
tcrnios de #f na (.j + l)-ésima iteração trivialniente. Poi outro lado, se /i. apai'ece ila

E(luação 4.3, basta sut)stitlií-lo pela E(lotação 4.4 e utilizar a .afirmação 4.3.10 juntamente
com o Latia +.2.4 para obter tuna representação de Grõl)nct para s em termos cle .feri.

Proposição 4.3.21 Pa.za lodo g e/71 f/ \ .llí'

g fugi u + )l. nx;./ ut.rgA- t/A-,l

k./
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com À e cvk,Z escaleres, u,u,uk.l e uk.Z monóm os e g{ e gt em H/ Ainda,

g :: uniu e uK,tgKuk,t 'q g

Demonstração. N,lostiaremos que a propriedade acima é válida no início de cada
execução da linha 3 do algoiitmo, com .lli no lugar de .17'

E[a é vá]ida no início da primeira execução de forma trivial, dado que .]] \ .17o

Suponha agora que ela seja válida no início da .j-ésima execução da linha 3 (e que não
se trata da última execução dessa linha) e vejamos que ela se mantém válida no início
da (.j + l)-ésima execução desta linha.

alas durante a iteração, algum elemento A de -Hí é substituído por k (ou simplesmente
removido, se k for nulo). Com isso, pela Proposição 4.1.2, teremos:

(4.5) h - >1: az,.bz,./zz,l,. + h'
Z,u

com a!,« escaleres, bl,t, e ól,. monõmios, /z em .17i e h' = k, satisfazendo bz,./zbz,. $ A e
h' $ h (se h' # 0).
Considere então a (j + l)-ésima execução da linha 3 e tome g em H \ Hi neste momento.
Temos duas possibilidades:

e O elemento g não pertence a .H \ Hi-l.
Neste caso, g € .f7i-i, e concluímos que g = h pelo próprio funcionamento do
algoritmo TLRnDuz. O resultado segue então da Equação 4.5, da Proposição
4.1.2 e do Lema 4.2.4.

e O elemento g pertence a .17 \ -HÍ l.
Neste caso, g se escreve na soma do enunciado por hipótese de indução. Logo, por
um lado, se h não ocorre nessa soma, o invariante se mantém válido trivialmente.
Por outro lado, se h ocorre nesta soma, basta substituir a Equação 4.5 na soma e
a. propriedade se manterá válida pela Proposição 4.1.2 e pelo Lema 4.2.4.

4.3.3 Uma Segunda Versão

apresentamos a(lui unia segunda versão do Procedimento de \loja. Esta versão faz uso do
algoritmo TLREDuz (Algoritmo 4.3.3) apresentado t\nteriormente e possui a propriedade adicional
de produzir uma Base (le Grõbner minimal (caso termine sua computação). Segue a descrição do
l)rocedimento no .Algoritmo 4.3.4.

Comentámos (lue em vista dos algoritmos PREPARA (.Xlgoritino 4.3.2) e TLRuDuz (.Algoiitmo
4.3.3) vistos na seção anterior, fica claro qite a hipótese feita pelo procedimento de (lue o conjllnto
F seja tl-reduzido não constitui nenhuma perda de generitlidade.

O procedimento faz uso (l(' algtinlas funções atlxilial'es já vistas para a primeira vel'são. Ele
tanibéin utiliza a função ATUALiZASOBnUPOSlçõES, que descrevemos brevemente a seguir.
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Algoritmo 4.3.4 Segunda versão do Procedimento de Mora (PhlonA2)
O procedimento recebe como entrada um conjunto gerador F, finito, tl-deduzido e uniforme. cáliã
o procedimento termine sua computação, ele produz uma Base de Grõbner finita e minimal para
(F>. .Ainda, caso <F> possua alguma Base de Grõbnei finita (para a ordem admissível fixada), o
procedimento termina.

PNlonA'(.F)
1 So --0
2 Go -- /'
3 {-0
4 para cada par g,g' de elementos de Go
3 faça SO -- SO U CALCUI.ARELAÇÕES(g, g')
6 enquanto Si # 0
7 faça r +- EscoLHnRELAÇ.io(Si)
8 A -- OivisÃo(G{,,)
9 se h ?ÉO

10 então Gi+: -. G{ U {h}
11 G:...i -- TLREDUZ(G:+:)
12 SI+I '-- ATUAHZASOBREPOSIÇÕES(SI, GI
13 { - ã + l
14 devolva Gi

ATUAUZASOBKnPosiÇÕns(S, G, G') Esta função retorna um conjunto de relações de sobreposição
não nulas entre elementos de G'. Ela encontra:

e As relações de sobreposição não nulas em S que envolvem elementos g e g', ambos
pertencentes a G'

e As relações de sobreposição não nulas que envolvem elementos g e g' de forma que ambos
pertencem a G', mas somente uin a G.

e As relações de sobreposição não nulas envolvendo dois elementos de G' \ G.

Em outras pala\:ras: a função .XTU.\LIZASOBnEPOSiÇÕES devolve as relações de sobreposição
não nulas envolvendo elementos de G' (lue ainda não foram consideradas pelo procedimento

X seguir, revisitamos o Exemplo 4.3.1 com o intllito de ilustrar o flmcionamento dessa segunda
versão do Procedimento de \lota.22

Exemplo 4.3.4 Considere a álgebra J\'l' e o conjunto F vistos no Exemplo 4.3.1 o fixe
a iilesilla ordem em 7> vesti\ iia(ltiele cxeliiplo. Note (lide o conjlinto /? é tl-reduzido e
tinifotint'." \'ejainos então tina sinittlação de iliba chaiiiada pl\l'a PXlon.x2(f').

.X. luz do (lu( fizemos nos Exemplos 4.3.1 e 4.3.2, consitleraremos os ('onjtintos S. implementados colho uma única
fila para as simulações

Caso F não fosse um conjunto tl-reduzi(lo, as funções PituP..fila e TLRKntz poda'riam scr utilizadas paul obter
uni conjunto gerador tl-reduzido c uniforme para o mesmo ideal.
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Como antes, inicialmente Go '-- F e o laço das linhas 4 e 5 calcula as seguintes relações
de sobreposição enfie os elementos de Go:

sl
S2

S3

S4

O(g2, gt , cda, c) = cdag2 -- gic = --calada + cbc
O(gt , ga,b, dab) = bgt -- gzdab = dadctb -- bcb
O(g3, g2, b, dadas) = bg3 -- g2dadab = (da)3b -- Z)cb
O(g2,gS, calada, c) = cdadag2 g3c - --c(da)3 + cbc

Com isso, imediatamente antes da primeira execução da linha 6, teremos

(;o :: {gi, g2,g3}
So = (.i, .2, .s, s4)

O procedimento considera então si

sl :>Go --cda(í(z + cda := g4

Assim, na linha 10:

(;i <-- (;o U {g4} = {gi , gu, g3, g4}

E na linha 11, teremos

G: -. TI,REDUZ(Gi)

Nuas, como imediatamente após o términos da linha 10, Gi não é tl-reduzido, ele será
modificado pelo algoritmo TLRnDuz e ao anal da linha ll obteremos:

(;i :: {gi,gu,g4}

.Ainda, a chamada para a função ATUAuzASoBnnposiÇÕES(So) da linha 12 nos dará

Si -- {.,}

Cona isso, a primeira iteração é terminada e o procedimento considera s2

s-z ::+pc: dadub dnb :-; gS

.X.ssim, G2 - {gi,g2.g.t, gs} e, como é um conjiiiito tl-reduzido, G2 não será modificado
pela chamada TLREDuz(G2) da linha ll.

Porém, existem relações de sobreposição entre gS e elementos de G2. Estas são calculadas
pela função .4TU..\LizASOBnKPOSIÇOEs:

ss = OÇg'z.g5:dada.c) = dadag'2 gSc

., = 0(gs,g..., b) + g4b
(d«); + ./ab.
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Com isso, S2 -- (ss).
Logo, o procedimento considera ss e teremos

ss +g, --(da)3 + dada g6

.Assim, na linha lO, (;3 +-- {gi,g2,g4,gS,gÕ}. Novamente, como (;3 é tl-reduzido neste

ponto, ele não sela modificado pela chamada a TLREouz na linha ll.

Ainda, a função ATUALiZASOBnEPOSiÇÕnS compita as seguintes relações de sobrepo-
sição entre gÕ e elementos de (l;3:

S7

S8

S9

s10

0(gc, g4, c, d.) d«
0(g;:g6,d., b) + g.b
0(g6,g., d., d.) g6 - gõd' - 0
O(g6, g.,(d«)',(da):)(d.)'gÕ - g6(d.)' 0

Logo, S3 -- 0 e o procedimento termina, devoll,'endo

C;3 :: {gi) g2) g4)gs,g6}
A

O leitor interessado é convidado a verificar que essa segunda versão do procedimento também
não termina sua computação ao receber como entrada o conjunto gerador do Exemplo 4.3.2; com
efeito ele produz exatamente a mesma saída.

Ainda, é importante ressaltar que, ta] qual exigido para a primeira versão, também para esta é
necessário que as relações de sobreposição inseridas nos conjuntos Si sejam consideradas em tempo
finito pelo procedimento. Convidamos o leitor cético a utilizar a segunda versão do procedimento
em conjunto com o Exemplo '1.3.3 e observar o mesmo fenómeno visto naquele caso.

Comentámos que, apesar de o procedimento PNIOnA2 devolver uma Base de Grõbner minimal
para o ideal em questão, ela não será necessariamente reduzida. Esse fato é mostrado no exemplo
abaixo. A Seção 4.3.4 cuidara de apresentar um procedimento que encontra a Base de Grõbner
reduzida de um ideal (caso ela seja finita).

Exemplo 4.3.5 Considere o contexto do Exemplo 3.2.1. Então, ao fornecermos qual-
quer conjunto Gi para o procedimento P),'lonA2, em que i C F$*, teremos como saída
precisamente o conjunto Gi fornecido colho enfiada.

Por outro lado, não é difícil ver (lue a3 -- b2f não é reduzido, pai'a todo i C N* (b2Í é
divisível por b: e, portanto, pertence a </>). A

\'oltamo-nos em seguida para demonstrar a correrão do procedimento P\lOR.x2. Começamos
com t\ obsei'fiação t\náloga à feita pai'a a primeira vei'são pelo Lema 4.3.2. .Xfirmainos então que o
laço das linhas -l a 3 termina sita computação. Esta afirmação segue, coiiio antes, da finitude do
conjunto (?o :: F' e da efetividade da função CI,tLcuLAR.UL/XÇÕES.

Lema 4.3.22 /niedíalrznzen.le ízrzles de cada c/larn.ada de TLREDuz rla /Irl/la //, Gf+l é fa/ que o.s
sttpoTtcs (!f sctLS cleiTtelltos são dois u do-is d sti-ritos.
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Demonstração. Note que no início da primeira execução da linha 10, Go é um conjunto
tl-reduzido e, portanto, os suportes de seus elementos são dois a dois distintos. Por
outro lado, afirmamos que o suporte de h é diferente do suporte de cada elemento de
Gi (distinto de h). Com efeito, suponha que isto não é verdade. Então, existe g # ã
em Gt, tal que supp(g) = supp(A). Logo, ã - A, nos levando a uma contradição com
a Proposição 4.1.2. Portanto, concluímos que os suportes dos elementos de Gi são dois
a dois distintos no início da primeira execução da linha 11. Logo, o conjunto Gi será
tl-reduzido, após a atribuição da linha ll.

O resultado segue então por um argumento indutivo. H

Lema 4.3.23 .ÍVo {nz'cão de cada ezec'ração da iánÀa 6 do procedámenlo PNlonA2, os seguintes nz;a
r antes são uátidos:

1. 0 conjunto Si contém todas as relações de sobreposição envolvendo elementos de Gi qa e não
possuem representação de Grõbner em termos de Gi.

2. Os elementos de Gi são todos uniformes

3. O conjunto Gi é tl-reduzido e anito

# O ideal gelado por G{ é água! ao ideal gerado por F

5. O conjunto Si é $nãto e composto somente por relações de sobreposição envolvendo elementos
de G{

Demonstração. As propriedades 2 e 4 seguem imediatamente do Lema 4.2.8, do Co-
rolário 4.1.3 e da Proposição 4.3.17. A propriedade 5 segue da Proposição 4.2.29 e das
propriedades da função ATUAUZASOBnEPOSiÇÕES. A propriedade 3, por sua vez, é de
1,...iGnnp n imnHint n

Vejamos em seguida a propriedade l. O laço das linhas 3 e 4 nos garante que ela será
trivialmente verdadeira no início da primeira execução da linha 6. Suponha agora que
ela seja válida no início da .j-ésima execução dessa linha (e que não se trata da última
execução dessa linha) e vejamos que ela se mantém válida no início da (.j + l)-ésima
pvpí'ttr'ãn dn linha fi

À,[as, durante o ]aço das ]inhas 6 a 13, ou uma re]ação que se deduz para zelo sobre
Gí é removida cle Si e o invariante se mantém válido, ou a condição da linha 9 é falsa.
Suponha então blue ocoile o segundo caso e considere o início da (j + l)-ésima execução
cla linha 6. alas então, a função .XTUALlz.xSoBKEPoslÇÕES cuidou de inserir em Si
todas as relações de soba'eposição enx-olvendo elementos cle Gi \ Gi-i.

Basta, portanto veriâcar que se uma relação de sobreposição s envolvendo eleinent.os de
Gi n Gi.t não pertence a S'f, então ela possui lama representação de Giõbner ein termos
de (-;Í. alas, por hipótese de indução, temos duas possibilidildes:

e .A relação s pertence a Si.i, donde concluídos (lue s pertence a Si pelo funciona
atento da t'ttnçao .\Tt.XLiZASOBRUPOSIÇOES.



168 4.3. O Procedimento de Mlora

e A relação s não pertence a Si-i, donde concluímos (por hipótese de indução) que
s possui representação de Grõbner em termos de Gi-i. O resultado segue então do
Lema 4.3.20.

Lema 4.3.24 0 procedimento PNlonA2 te7mána sua computação se e somente se (;{ é uma .Base
de Grõbner Brita e minimal para {F), para algum j.

Demonstração. Se o procedimento pára, o resultado segue dos invariantes do Lema
4.3.23 e da Proposição 4.2.30 (note o leitor que, como Gj é tl-deduzido, não existem
relações de divisão envolvendo elementos de Gj).

Por outro lado, se Gj é uma Base de Grõbner, para algum .j, então segue do Teorema
4.2.31 que todas as relações de sobreposição envolvendo elementos de GÍ se reduzem
para zero sobre Gj. Assim, como o invariante 5 do Lema 4.3.23 nos garante que todas
as relações em SJ são relações entre elementos de Gj, o procedimento terminará sua
computação.

Claro que Gj é uma Base de Grõbner minimal, pelo fato de ser tl-reduzido e pelo Lema
3.2.8. H

Voltamo-nos agora para mostrar que se <F> possui alguma Base de Grõbner finita, então
PMon.\2(F') termina sua computação.

Lema 4.3.25 Á sega nfe aármação é uáZ da no int'cio de cada execução da /ánAa 6. se g pertence a
Gt, para algum 1 2 0 e existe j > 1 tal que g não pertence a Gj, então:

g >l. '-h,k"",*gh"h,k

com ah.k escaleres, utt:k e uh,k monõmios e gh em Gj, para todos h,k
g, para todos h,k.

,ainda, g'h < a e uh,tg'Auh,x; $

Demonstração. Tome g nas condições do enunciado. Então existe um inteiro z tal que
g € G;, lhas g g G:+i. Pelo funcionamento de P\lon.x2, é evidente que g C (l;:+i ao
final da execução da linha 10 e ele foi removido dllrante a chamada TLRKDuz(G:+t).
Logo, pela Proposição 4.3.21, temos que:

g Àugp'u + )(.d a/i.k tlb,A'g/i tA.k
/}.k

com À, aA.x; escaleres, i/, u, i/á.k e I'á,k iiionõmios e gÓ,gP em (;;+i , para todos /i, k. .4ilida,
g = tlg z;, Ó;. < g e ?là.A.g/i p/,.k $ g, paria todos à., A-

Portanto, resta-tios iltostrtlr (lue gP < ã. Claro cine basta mostrar (late gP # g-

\las, pelo fato de (;z ser tl-i'eduzido, concluímos (lue gP g (l?z' Portiuito, há duas
possibili(lt\des:
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l

2

Durante a iteração em questão, gP ;: h.
alas então, como h é o resultado de uma redução sobre G., segue da Proposição
4.1.2 que Ó; # â.
O elemento g. foi inserido em Gz+l durante a execução de TLRnouz(G.+t).
Neste caso, ã. # ã pelo Lema 4.3.19.

O resultado segue então por um argumento indutivo

À luz do que foi feito para a primeira versão, convencionámos que se o procedimento pára com
i= k, para algum k, então Gj := Gi;, para todo j > k. Com isso, definimos como antes o conjunto
G.

Definimos ainda, para cada J:

(;j := {g € Gj l g C (l;. para todo u ? .j}
e

A seguinte afirmação é conseqüência imediata da definição de Gj. Destacamo-na abaixo para
futura referência.

Afirmação 4.3.26 Se k ? .j, então Gj Ç Gx:

Proposição 4.3.27 Se g pertence a G.., então

g }, ah .x;uh,kghuh,k
h,k

co'm ah,k escatares, uh,k e uh.k monõmios e gh em Goo, para todos h,k. Ainda, âh $ i, para todo h

Demonstração. Suponha por absurdo que o resultado seja falso e tome / um contra
exemplo de termo líder i-mínimo. Claro que ./' g G... Portanto, existem .j e Z, com .j < Z,
tais que / € Gj, mas / « GI. Logo, pelo Leiiia 4.3.25, / se escreve como villa soma na
forma do enunciado (exceto pelo fato de que gh pertence a GI, mas não ilecessariaiiiente
a G..), satisfazendo ÓÀ < /, para todo /}.

.assim, pela znininlalidade de /, cada iun dos elementos gh se esci'eve como liiila sorna
na forma do enunciado, donde segue o resultado. a

Colho conseqiiência da proposição anterior, chega\mos aos seguintes corolários

Corolário 4.3.28 0 ideal ge/ado por F é água/ ao Ideal gelado por G.
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Corolário 4.3.29 0 corÜtinfo G. é üma .Base de Grõbner.

Demonstração. Afirmamos primeiramente que G.. é tl-reduzido. Com efeito. tome
g, g' em G... Então, pela definição de G.., existem .j, k tais que g € Gj e g' C Gk. Ainda,
podemos assumir, sem perda de generalidade, que .j $ k. X,las então, pela Afirmação
4.3.26, Gj Ç Gk Ç Gk. .assim, como Gk é tl-reduzido (pelo Lema 4.3.23), segue que
g Í g' e S' fg.

Note ainda que o Lema 4.3.23 nos garante que os elementos de G.. são todos uniformes.

Considere agora uma relação de sobreposição s envolvendo elementos g e g' de G... alas,
como g e g' pei'tencetn a (;oo, s nunca é removido pela função A.TU.ALIZASoBKKposiÇÕES
Logo, ele será considerado em algum tempo finito pela função EscoLnnRELAÇÃo e,
portanto, se reduz para zero sobre G... Podemos então utilizar a Afirmação 4.2.25 para
concluir que s possui uma representação de Grõbner em termos de G.;. Portanto, pela
Proposição 4.3.27, s possui uma representação de Grõbner em termos de G...
O resultado segue então da Proposição 4.2.30. H

Corolário 4.3.30 0 c07Ütlnlo G.. é uma Base de Gróóner

Demonstração. Segue imediatamente do fato de que G.. Ç G..

Finalmente podemos resumir o que foi discutido até aqui no seguinte teorema

Teorema 4.3.31 Seja F um suóconyunfo ./inifo, unljforme e tl-reduz do de -KI'. .Então <.F> possuí
üma .Base de Grõóner./inata se e somerzte se PNlonA2(F) fermána swa como'tlfação, deuolue7zdo uma
Base de Grõbner $nita e vnànivnat para (F}.

Demonstração. Para verificar a validade do teorema, basta utilizar o Lema 4.3.24 e
um argumento completamente análogo ao visto na demonstração do Teorema 4.3.7.

4.3.4 Bases de Grõbner Reduzidas

Nesta seção comentámos brevemente como as ferramentas desenvolvidas até aqui podem ser
utilizadas pala encontrar a Base de Grõbner reduzida para um ideal de /\'l' a partir de um conjunto
gerador finito (caso ele admita alguma Base de Gi'õbner finita).

Considere então F iim conjtiiito gerador finito para um ideal / de /íT, de modo (lue /? seja
tl-iecluziclo e composto somente por elementos ttnifonnes.2 1

Utilizando o Teorema -1.3.31 e o Corolário 3.2.15 podemos ver (ltie PXloK.x2(F) termina sua
computação se e somente se a Base de GI'õbiier reduzida pala / é finita.

X.ssim, dada\ liiila Base de Grõbner minimal finita G para /, o Corolário 3.2.14 afirma (rio basta
(oilsi(legar cada elemento (le C, e encontrar sua foniia nominal.

Podeltios restiinir }\ discussão acima no procedimento BGRrnt:zlD,\ (.A.lgoritmo 4.3.5). É clamo
(lue ele teiinin?\ sua comi)citação se e sonteiite se / :: <F> possiii ilha Bt\se de GI'õl)ncr recltizid?\
finita

'Como já canÍcULa(]o na Seção 4.3.3, essas exigências sobre F' não constitui m nenhuma perdi\ de generalidade
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Algoritmo 4.3.5 -- Base de Grõbner Reduzida (BGRunuziDA)
O procedimento BGRnDuziDA recebe como entrada um conjunto F finito, tl-reduzido e composto
somente por elementos uniformes. Ele devolve uma Base de Grõbner reduzida para </'> , caso termine
sua computação.

BGREDUZIDA(/')
1 G -. PN'lonas(F)
2 Grei +-- 0
3 para cada m C G
4 faça k - Divisão(G, n})
5 Gn.a -- GR.a U {m
6 devolva GR..Í

Para ilustrar o funcionamento do procedimento acima, convidamos o leitor a revisitar o Exemplo
4.3.4 e verificar que a saída obtida naquele exemplo é a mesma obtida ao se fornecer o conjunto
F definido no exemplo para o procedimento BGRnDuzioA. Isso mostra que a Base de Grõbner
calculada pelo procedimento PMoRA2 naquele caso é reduzida.

Por outro lado, o mesmo não acontece ao considerar o Exemplo 4.3.5, como mostrado abaixo:

Exemplo 4.3.6 Considere o contexto do Exemplo 4.3.5 e suponha que um conjunto
Gi = {a3 -- b2i,b2} (para algum { C N*) tenha sido fornecido como entrada para o
procedimento BGRnDuzinA.
Como já comentado no Exemplo 4.3.5, a saída de PMonA2 será exatamente o conjunto
Gi, de forma que (; <-- (?i, na linha l de BGRnDuziDA. Assim, vemos que:

ê = {.;, ó:}
a=1 +c. 0
b2 :+.c: 0

Portanto, a saída de BGRKDuzioA(G{) será GR.a
Gi'õbner reduzida para .r. A

{a3,b2}, claramente a Base de

4.4 Computabilidade de Bases de Grõbner
Conforme visto na seção anterior, o Procedimento de flora pode nunca terminar sua compu-

tação. Nosso objetivo nesta seção é explorar algumas clttestões de coi-nputabilidade relacionadas
com a Teoria de Bases de Grõbner não comutativas. Como canse'qiiência, veremos que o fato de
o procedimento visto na Seção 4.3 não terminar sua computação não constitui uma fraclueza na
estratégia empregada eni seu desenvolvimento, mas sim uma restrição lógica da própria teoria.

Prilneirainente, lembrados (lue o Exemplo 3.2.2 nos mostra cine existem unl alfabeto X, unia
ordem admissível < e um ideal finitamente gerado / cle .l\'<X>, de modo que / não admite nenhuma
Base (le Giõbner finita com respeito à base .Y* e à ordem $.

.Àssinl, não há esperanças dc encontrar um procedimento que, iio contexto das álgebias cle
caminhos (coiii uma base multiplicativa e unia orde'm admissível arbitrárias) receba como entrada
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um conjunto finito de geradores de um ideal / e devolva uma Base de Grõbner para /, listando seus
elementos.2S Certamente, tal procedimento nunca terminaria sua computação. Por outro lado, o
Procedimento de flora é capaz de enumerar os elementos de uma Base de Grõbner para um ideal
.r, a partir de finitos geradores desse ideal.

Ademais, nosso interesse em construir uma Base de Grõbnei G está na possibilidade de utiliza-la
em conjunto com o Algoritmo da Divisão para efetuar reduções. Com efeito, esse último necessita
de uma maneira de encontram um elemento g de G, de modo que # divida um dado monâmio nz (ou
ter a garantia de que tal elemento não existe).

Claro que no caso em que G é finito, existe uma forma natural de se realizar tal operação.
Entretanto, apesar de a descrição do Algoritmo da Divisão dada na Seção 4.1 (Algoritmo 4.1.1)
exigir que o conjunto de entrada S se.ja finito, não é difícil ver que essa finitude é exigida tão
somente para que a operação descrita acima possa ser realizada.

Assim, uma próxima pergunta natural seria se é possível representar uma Base de Grõbner
infinita por meio de uma estrutura finita e que seja capaz de responder à pergunta mencionada.
Xlais precisamente, queremos uma representação finita -E que represente uma Base de Grõbner
(possivelmente infinita) G e um algoritmo Z), que recebe com parâmetros de entrada .D e um
monõmio nt e fornece como saída ou um elemento g de G de modo que â divide m ou a garantia de
que tal elemento não existe.

A boa notícia é que estratégias desse tipo são possíveis. O Capítulo 5 se dedica a apresentar
formas de se representar Bases de Grõbner infinitas por autómatos finitos e de utilizar essas repre-
sentações para efetuar reduções. Entretanto, tais estratégias (e essa em particular) só são possíveis
em contextos restritos.

As discussões que seguem mostrarão que não é possível encontrar um algoritmo que receba como
entrada um conjunto gerador finito de um ideal / e devolva uma representação com as propriedades
acima mencionadas, no caso geral. Iniciamos com uma descrição mais precisa desse problema.

Definição 4.4.1 (1Z3oa Representação de uma .Base de Gróbner9 Z)iremos g?ie uma boa re-
presentctção de uma Base de Grõbner G consiste de umü representação Brita E de G e um atgo-
-ltmo'D, com ü seguinte propriedade: clo receber bm monõmio nl e E como entrada, 'D devolve um
falem.eTtto g de G de modo que Õ divide na, ou'D fornece a gürant-ia de que tat elemento não existe.

Problema da construção de Bases de Grõbner Seja -K<X> uma álgebra livre e X* a base
multiplicativa de .lí<X> composta por todas as palavras sobre .X. Dados Ã', X, unia ordem
admissível $ em X* e um conjunto finito de geradores para um ideal / de /{<X>, devolx:a uma
boa representação de liina Base de Grõbner G pala / (com respeito a $ e X*).

X. primeira demonstração de (lue esse prol)lema não é coiliputável foi dada por \lora IXlor941 c
o (lue faremos segltirá exatanl(-nte a iiiesma linha dessa demonstração.

Primeiramente, vale ressaltar (ltie a (leinonstração feita a(lui considerará o caso especial da
álgc})ra livre (fixada a l)ase .V'). Porém, coiiio estas foiniain um caso particular das álgebi'as de
caniinllos (fixada a base P'), ao demonstrar que o probleiiia da construção de Bases de Grõbner não
é conlputávcl para as ;llgebias livres, fica evidente que ele tainbéni não é coniputável no caso mais
geralÍ

Note (lue isso é precisamente o (lue o Procedimento (le Xlon\ sc propõe a fazer
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A ideia principal da demonstração é que, se é possível calcular Bases de Grõbner para qualquer
ideal de K<X>, conseguimos resolver o problema da pertinência em K<X>. Veremos então que isso
nos leva a um algoritmo que resolve o problema da palavra para monóides finitamente gerados.

Esse último problema, por sua vez, é bastante estudado na literatura e sabidamente indecidível.
Incluímos a seguir uma descrição formalizada desses dois importantes problemas para conveniência
do leitor

Problema da pertinência em K'<X> Fixe um corpo -K Dados um alfabeto X, um conjunto
finito de geradores para um ideal / de K<X> e um elemento / de .K<X>, decida se .f pertence
a .r

Problema da palavra em monõides Seja X um alfabeto e considere o monóide livre não comu
tativo gerado por X, X*. Seja ainda

R = {(Zi,ri), (Z2,~), , (Zk,rk)} Ç X* x X*

Tome então =n a congruência em X* gerada por 7?. Dados X, 7Z e elementos wi e w2 de X*,
decida se loi =z w2.

Antes de prosseguirmos, vale comentar que, em 1958, Tsejtin ITse581 forneceu um exemplo de
um monóide X* e de um subconjunto R. de X* x X*, de modo que não é possível encontrar um
algoritmo que decida se dois elementos de X* são equivalentes segundo =n. Incluímos esse exemplo
a seguir.

Exemplo 4.4.1 ('1bejtin, 1958) Seja X* o monóide livre não comutativo gerado por
{a, b, c, d, e}. Tomemos

R {(«, c'),(.d, d«),(bc, cb),(bd, dZ,),(«', ce),(edZ,, de),(««, cc«)}

Então não existe um algoritmo que recebe como entrada 7Z e dois elementos de X* e
decide se eles são equivalentes por =n A

Coinentamos ainda que uma introdução mais detalhada a esse problema é dada em um livro
de Lallement ILalT91. O leitor interessado encontra nessa última referência uma discussão mais
minuciosa do exemplo proposto por Tsejtin.

Vejamos então que o problema da palavra se reduz para o problema da pertinência. No
(lue segue, considere X uni alfabeto qualquer, .V* o monóide livre gerado por .X, 7Z =
{(it,il),(Z2,r2). . . . , (/k,rk)} uin subconjunto de X* x .Y' e =n a congruência em V* gerada poi

Tome t,ntão K um corpo arbitrário e considere /{<.X'>. Defina ainda / colho o ideal gerado por
{lt ri,!z -- r2, - 'Zk i'k}. Então temos o seguinte lema (sua denloilstração segue imediatamente
da demonstração do Lema 3.4.19).

R

Lema 4.4.1 Z)rl(/os dois e/eilzenfos toi e lE'2 (/e X*, iol ?t;2 se c som.erlle sc zul -- 702 perlerz.ce a
/
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Portanto, um algoritmo que resol'ç,a o problema da pertinência para .r em .lí<X>, resolve o
problema da palavra em X*. Assim, chegamos à seguinte proposição.

Proposição 4.4.2 Para todo c07po .lí, o problema da pertinência em K<X> é indecádítxeJ.

Demonstração. Tolhe }( um corpo qualquer. Assuma que existe um algoritmo .4 que
recebe como enteada um alfabeto X, um conjunto finito F' de e]ementos de ](<X> e um
elemento .f de /(<X> e decide se / pertence a <.F>.

Considere então uma instância do problema da palavra para monóides: tome um alfabeto
E e denote por E* o monóide livre não comutativo gerado por E. Tome ainda um
subconjunto 7Z = {(Zi,ri), (J2,r2), . . . , (Zk,rt)} de E'" x E* e dois elementos wi e w2 de
E*

Com isso, podemos reduzir o problema da palavra para o da pertinência da seguinte
forma. Tome a álgebra livre .K<E> e o subconjunto F := {Zi -- ri, i2 -- r2, . . . , Zk -- rX;}.
Então, pelo Lema 4.4.1 o algoritmo .4, ao receber como entrada E, F e u-l -- w2 decide
se toi =R ti;2.

Como tomamos uma instância qualquer do problema da palavra, chegamos a uma con-
tradição com a suposição de o algoritmo .4 existir, o que nos mostra que o problema da
pertinência é indecidível. Note ainda que, como tomamos .K qualquer, podemos concluir
que esse problema é indecidível para todo corpo. B

Pelas discussões do início da seção, o Algoritmo da Divisão pode ser facilmente modificado para
receber como entrada uma boa representação de uma Base de Giõbner G, em vez do conjunto G
explícito. Não é difícil ver que a hipótese de o conjunto S dado como entrada para esse algoritmo
ser finito é usada exclusivamente para garantir a efetividade da execução da linha 4 do .Àlgoritmo
4.1.1. Por outro lado, essa linha continua efetiva se utilizarmos uma boa representação para S
(seja ele finito ou não). Desse modo, essa versão modificada do Algoritmo da Divisão preserva as
propriedades descritas nas Proposições 4.1.2 e 4.1.4.

Com isso, é claro que, dados um conjunto finito de geradores para um ideal / de -K<X> e um
elemento / de /{<X>, se é possível encontrar uma boa representação de uma Base de Grõbner (l;
para / e computar a saída do Algoritmo da Divisão ao receber essa representação e o elemento /,
então conseguidos decidir a pertinência de / ein /.

Portanto, alguma etapa desse processo deve ser não algorítmica. \boltaiilo-nos em seguida para
encontrar quais etapas não podem ser computadas. Nosso objetivo é mostrar (lue (pelo menos para
os casos de interesse) o único ponto dc não efetividade existente no processo acima é a construção
de liina l)oa representação para G. Examinemos piiineiramente o .Algoritnlo da Divisão.

O leitor deve recordar de nossa discussão na Seção -1.1.2, crie ilha implementação do .\lgnritmo
(la Divisão em álgebras cle caliiinhos (e é claro (late o mesmo é válido para as álgebras livres) re(luar
uin corpo e tIniR ordem coinputáveis.

alas, de ;\cardo com a Proposição 4.4.2, o problema (la peitiiiência é indecidível pari\ todo corpo.
À.inda, soldos livres para escolher (IRAI(llier ordeiii a(hnissível em .X* (ltle desejaiinos -- e nenhuma
c-scolha que fizcinios pode permitir tuna solução algoiítinica pala o })roblenia (la pertinência. Dessa
inaiit'ira, assumirenms no (lue segue qite temos um corpo J( e unia oidc.iii i\dniissível < fixos e (luc
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ambos são computáveis.2Õ
Logo, com essas hipóteses em mãos, podemos utilizar os comentários acima e a Proposição 4.1.13

para ver que a indecidibilidade do problema da pertinência se concentra justamente na impossibili-
dade de construção de boas representações de Bases de Grõbner. Assim, podemos concluir:

Teorema 4.4.3 Se -K e $ são compufáueis, e7zZão o problema da construção de Bases de Gróbner
não é computáue!.

Se retomarmos o conceito de Base de Grõbner truncada visto na Seção 4.1.1 (veja a Definição
4.1.2), chegamos a outro resultado.

Ao tomar um ideal / e um elemento / de .l(<X>, o Corolário 4.1.5 nos afirma que se tivermos em
mãos um conjunto S que seja uma Base de Grõbner para / truncada em /, Divisão(S, /) decide
a pertinência de / em .r. Assim, podemos utilizar a indecidibilidade do problema da pertinência, a
Proposição 4.1.13 e um argumento análogo ao visto acima para estabelecer o seguinte resultado.

Proposição 4.4.4 0 seguinte problema não é compufáue/. dados tzm corpo .f(, uma ordem $ admis-
sÍuet (ambos computáueãs), um conliunto frito de geradores para um ãdeai l de KI.X)e um elemeTtto
f de K(X), devolva umcl Base de Grõbner pürct l truncada enl j

ÕVale observar também (lue, sc escolhemos uin corpo ou unia ordem não ('oinputávt.l, não conseguimos unia
implementação cfetiva do .Algoritmo da Divisão. Com isso, o processo dc resolução da pertinência descrito acima
continua não algorítmico no caso geral, independente de termos ou não boas representações de Bases de Grõbner.





CAPÍTULO 5

BASES DE GRÕBNER REGUE,ARES

Este capítulo traz uma introdução ao conceito de Base de Grõbner regular, apresentado por
h,lansson e Nordbeck em 2002 jhIN021.

Vimos na Seção 4.4 que o problema de construir boas representações de Bases de Grõbner
não é computável em geral. Contudo, essas representações podem ser encontradas em contextos
mais restritos. Em essência, o que será desenvolvido neste capítulo apresenta um tipo de boa
representação de Base de Grõbner (para um contexto restrito). Nlencionaremos então como essa
representação pode ser utilizada para efetuar reduções e algumas questões relacionadas à construção
da própria representação.

Em particular, as Bases de Grõbner regulares serão introduzidas. De maneira resumida, elas
constituem um tipo especial de Base de Grõbner para um ideal puramente binomialt com a pro-
priedade de que podem ser representadas por um autómato finito. Esse autómato pode então ser
utilizado para efetuar reduções sobre essa base possivelmente infinita.

A Seção 5.1 apresenta algumas definições e conceitos iniciais e de motivação. Em seguida, na
Seção 5.2 apresentamos brevemente o conceito de álgebia de autómato, que serviu de motivação
para a introdução da noção de Base de Grõbner regular. A Seção 5.3 fornece uma introdução aos
conceitos envolvendo relações racionais que serão necessários adiante. Em seguida, a Seção 5.4
apresenta a definição de Base de Grõbner regular e suas principais propriedades. Finalmente, nas
Seções 5.5 e 5.6 discutimos algumas questões relacionadas ao uso de Bases de Grõbner regulares
para efetuar reduções e apresentamos algumas considerações finais e problemas não resolvidos.

5.1 Conceitos Iniciais

.Ao longo de todo este capítulo, nos restringiremos à álgebra livre /{<X> com sua base multipli-
cati\a X* fixada.

Vale ressaltar (lue o conceito cle Base de Grõbner regular (que será definido na Seção 5.4) se
aplica somente a ideais puramente binomiais. .X.inda, veremos (lue esse conceito é definido somente
para Bases de Grõbner compostas exclusivamente por binómios puros. Dessa maneira, antes de
mais linda, mostramos que todo ic]ea] puraiiiente binonlia] possui uma Base (le Giõbner ptuallleilte
binomial.

Pi'oposição 5.1.1 Todo ideal pií.rarrzelzZe binonlia/ de /\'<X> adn.ife ür71a Base de Gróórzcr' corllposfa
someTlte Tios' bin.õmios ptLTos.

l .A definição de binómio puro é fome('ida na Definição 3.4.2

17T
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Antes de apresentar a demonstração dessa proposição, piecisaremos de alguns resultados

Afirmação 5.1.2 Se;íam /i e .f2 binómios puros de K<X>. Se

s = 1,fxr -- t' f.zr'

é um S-elemeTLto envolvendo jt e fZ, então s é nulo oti s é tlm binómio puro

Demonstração. Sejam /i = a -- b e .& = c -- d, com a,b,c e d em X'. Então,
s = Z'dr' {br. Assim, temos duas possibilidades: ou Zbr é igual a Z'dr' ou esses monõmios
são distintos.2 No segundo caso, é imediato ver que s é um binómio puro. Já no primeiro
caso, s e zero. a

Um argumento análogo ao utilizado na demonstração da aíL'mação anterior nos leva ao seguinte
resultado.

Afirmação 5.1.3 Soam /i e /2 dois Z){nómios puros e g um monómio em /{<X>. Balão ?lma
redução simples de j\ por j é um binómio T)uro Oll é zero.

Ainda, uma redução s'imptes g' de g por fZ é um monõmio de forma que c!(g') = cl(g).

A.ntes de apresentar a demonstração para a Proposição 5.1.1, precisaremos de algumas proprie-
dades do Algoritmo da Divisão.

Lema 5.1.4 Sejam / urn binómio puro de -K<X> e S urn süóconyunlo raramente bánomáaZ de .l(<X> .
Então, a saída do Atgoritmo da Divisão ao receber f e S como parâmetros é zero ou é um binâTnio
p'uro

Demonstração. Àlostraremos que o Algoritmo da Divisão possui o seguinte invariante
(ao receber S e / como parâmetros):

Invariante l No início de cada execução da linha 3 do algoritmo vale uma
das três condições seguintes:

1. 0 valor de g é ui-n binómio puro e b. é zero.
2. O valor de g é tina monõmio e /z é um nlonõmio com cl(A) = --c/(g).
3. O valor de g é zero e /]. ou é zero ou é um binómio puro.

No início (la primeira execução dessa bilha, g :: ./ e À := 0, de modo que o invariante
ê verdadeiro. .Xssuina agora, por hipótese (]e indução, o invariante x-erdadeiro no início
da í-ésima execução da bilha 3 (e (late não se trata da última oxcc\ição dessa linha) p
veicliios club ele continua válido no início da (i + l)-ésima execução dessa linha.

\las, no início da í-ésima execução da bilha 3: temos duas possibilidades:3

Note (luc colho se trata (lc dois nionõniios, nãn pode ocorrer (lc /br ser igual a I'í/r'
'Note (luc a terceira condição do Invariante / não po(le ser v( rdadeira neste ponto, uma vez (lue não se trata da

última execução da linha 3
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e O valor da variável g é um binómio puro e h = 0.
Neste caso, a Aârmação 5.1.3 nos mostra que, ao final das linhas 4 e 5 o valor de
g será zero ou será um binómio puro. Se g = 0, o valor de h é zero e o invariante
será satisfeito no início da ({ + 1)-ésima execução da linha 3.
Senão, uma simples inspeção na descrição do Algoritmo da Divisão nos mostra que
as operações das linhas 7 e 8 cuidarão para que tanto h quanto g sejam monõmios
no início da (í + l)-ésima execução da linha 3. Ainda, seus coeficientes líderes serão
opostos pelo fato de g ser um binómio puro. Portanto, o invariante continua válido
no início da (á + l)-ésima execução da linha 3.
Os valores das variáveis g e h são monõmios e cl(g) = cZ(A).
Pela Afirmação 5.1.3, ao anal do laço das linhas 4 e 5, g será um monõmio e cZ(g)
será igual a --cl(A). Note que a Afirmação 5.1.3 nos garante que g é não nulo neste
ponto.
Então, as operações da linhas 7 e 8 farão com que g receba zero e h se torne um
binómio puro. Então é claro ver que o invariante continuará verdadeiro no início
da ({ + 1)-ésima execução da linha 3.

e

Com isso, o Invariante .r é válido no início da cada execução da linha 3. Em particular,
ele é válido no início da última execução dessa linha. alas nesse ponto, g = 0 e vemos
que h é um binómio puro ou é zero, donde segue o resultado. H

Demonstração da Proposição 5.1.1.

O resultado segue imediatamente da Afirmação 5.1.2, do Lema 5.1.4 e do funcionamento
do procedimento PXIOnA. H

Utilizando um argumento análogo ao visto na demonstração da proposição anterior, chegamos
ao seguinte corolário.

Corolário 5.1.5 Se / é lzmz {dea/ de /(I' gue possui um c07Üunlo gerador puramente óinomiaZ e

uniforme, então l admite alma Base de Grõbvter composta somevtte pof binómios puros

Podemos ainda utilizar o Corolário 5.1.5, a Afirmação 5.1.3 (na realidade sua generalização para
álgebras de caminhos) e o Corolário 3.2.14 para ver o seguinte corolário.

Corolário 5.1.6 Seja .r urra idem/ de .lÍI' gerado por izm cona?(nfo p'uramenfe bãn07nía/ e lznVorme
Então Q Base de G7õbn.er rede.lida para l é puramente bin07ni.al.

Continuados com a apresentação de mais lun conceito (lue nos será útil adiante
Dada cima linguagem L eni X*, denotarmos por red(Z) o conjunto fol'nado pelos elementos de

L que hão possuem divisores próprios dentre os eleinciitos de Z,. \laia piecisainente,

re(l(É) := {tl C 1, 1 se tl' C L divide u, então u' = u}
O leitor atento irá nota\r (lue essa noção foi utilizada anteiioimente no Lema 3.2.7 e na demons-

tração d?\ Proposição 3.2.9 (de fato, o Lema 3.2.7, tios mostra que red(Z,) é não vazio, para todo Z,
não vazio contido eni X').

.X seguinte propiiedi\de envolvendo o conjlnito i'ed(.[) será úti] adiante.
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Lema 5.1.7 Se Z é üma !ingüagem racíona/ de X*, então red(-L) lamóém é racÍona/.

Demonstração. Tomamos .[ uma linguagem raciona]. Se Z, = 0, então red(.L) = 0 e
segue o resultado. Suponha então -L 7é 0 e definimos:

T :- X+l.,X+ U .LX+ U X+.L

Como É é racional, é claro pelas propriedades de fechamento de linguagens racionais que
T é uma linguagem racional (Proposição 1.5.1). .Ainda, como as linguagens racionais
são fechadas por diferença, segue que

n':

é racional. Afirmamos então que red(.L) = H.

Para verificar essa igualdade, tomamos A em red(-L). Claro que h pertence a L. Poi'
outro lado, se assumimos que À pertence a T, então existe um elemento de .L que divide
propriamente h, nos levando a uma contradição com a hipótese de que h pertence a
red(L). Assim, concluímos que red(-L) Ç H.
Seja agora A em .17. Claro que /z pertence a .L. Suponha então, por absurdo, que h não
pertence a red(É). Logo, existe tl # A em L, ta} que u divide h. Isso nos leva a três
possibilidades (w e w' são elementos de X+):

e A = 2&w, donde À € LX+ Ç T, um absurdo.
e h = wu, donde /z C X+l, Ç T, um absurdo.
e h = mato', donde h € z+.LX+ Ç T, um absurdo

Portanto, H Ç real(.L), como queríamos

Ao longo deste capítulo, dado um ideal /, denotaremos por O/ (ou simplesmente por O, quando
não houx:er Possibilidade de confusão quanto ao ideal em questão) o conjunto gerador monomial
minimal de <.r>.4 A existência e unicidade de O/ são demonstradas na Proposição 3.2.9.

O leitor familiarizado com a definição de obstrução (obsfr?lcfÍon, no original) utilizada por
t;fnarovski irá notar pequena diferença entre essa última definição e a do conjunto O. Contudo, o
Corolário 3.2.10 nos mostra que se trata do mesmo conjunto.

Xlais (lue isso, dt\do uni subconjunto 1, de X*, esse corolário e a definição de re(t(Z,) nos mostram
(lue

-'..l(Z) <...1(É)> ' 0<L>

\cleitlais, se consideraiiilos o ideal B de senligrupo gcra1lo por. Z, então 23 = .Y*(rcd(-L)).Y*
Note (lue, se G é uma Base de Grõbnei para /, então <G> = </>. Logo, red(G) = O/. .Assim: se

G' é unia Base de Grõbiler qual(luar para uni ideal / de /{<X>,

l.A notação O refere-se ao termo í)b.stnictíon, on('entrado na literatura para denotar o ('oiiceito a(lui definido
l.àni861
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G' := {g € G l ã C red(G)}

é uma Base de Grõbner minimal para /.

5.2 Álgebras de Autómato
Esta seção traz o conceito de álgebra de autómato, introduzido por tfnarovski em 1989 IUfn891.

'rata-se de uma classe de álgebras com algumas boas propi'iedades, especialmente no que diz respeito
a sua série de Hilbert. De fato, o principal interesse nessas álgebras está no estudo de séries de

Por outro lado, as álgebras de autómato serviram como uma motivação para a definição das Bases
de Grõbner regulares e nosso interesse por essas álgebras se concentra nessa motivação. Dessa forma,
faremos uma introdução bastante enxuta a elas nesta seção, deixando de lado algumas propriedades
importantes. Em particular, não exploraremos sua relação com as séries de Hilbert, limitando-nos
a referir o leitor interessado nesses aspectos para o artigo original de Ufnarovski.

Hilbertrl

Definição 5.2.1 rÀlgebra de .Autómato,) Uma apresentação de uma óigebra da /arma A =
KkX)jl é dita apresentação de autâmcLto se existe alguma ordem admissível (em X* ) de modo
gue . «óc.@-to Norm(1) /o,m'd. peJ« le,m« no,«.«{s de X* «m «'p.ü. « .r é «ma /ing«g.m
rac ona/ sobre X*

Chamaremos 'uma álgebra de álgebra de autómato se eta possuir alguma apresentação de
autómato.

Apresentamos em seguida alguns resultados relacionados com álgebras de autómato. Para os
resultados, fixamos uma ordem admissível qualquer $ em X* e tomamos um ideal / de .K<X>.

O seguinte resultado é o Teorema 7 de IUfn891. A demonstração apresentada aqui não se encontra
na literatura e, ao que tudo indica, é mais simples que a original.

Proposição 5.2.1 rZ]/Ifnarousk{, ]98g,) l)aços um ideal / de .l(<X> e rima ordem admÍssz'uel $

em X*, Nor:n(1) é «cíonaZ se e somente se O/ é «ciDRa/.

Demonstração. Denotamos por O = O/. Primeiramente, note que, pela deânição de
termo normal (Definição 3.1.3), temos que X* = / U Norm(1). Ademais, não é difícil ver
que / é um ideal de semigrupo do monóide X* e que / é gerado por O (como ideal de
semigiupo). De fato, / = X*OX* e O = red(/), pelo Corolário 3.2.10.
Logo, se O é racional,

No:' «-(1) X* \ .r \ (.X'0.Y*)

t ambém é racional

Por outro lado, se Noim(1) é racional, então

O = red(/) = ie(l(.V* \ No:'«i(1))

tt\inbénl o é, pelo Leria 3.1.7.
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Corolário 5.2.2 Se G é üma Base de Gróbner para -r, fal gue G é zacionai, então Norm(1) também
é racãonai.

Demonstração. Primeiro notamos que, pelos Corolários 3.2.14 e 3.2.15, segue que
O Ç G. .Ainda, pelo Corolário 3.2.10, segue que O = ied(d). O resultado segue então
do Lema 5.1.7 e da Proposição 5.2.1. H

Em 1993 Ufnai'ovski conjeturou que a pi'opriedade de uma álgebra ser de autõnlato depende da
apresentação da álgebra. L'm exemplo que mostra esse fato foi dado por A/lansson e Nordbeck em
2002 lxix02l:

Exemplo 5.2.1 (Mansson e Nordbeck, 2002) Consideramos X o alfabeto dado por
X = {a, b,z,y}, a álgebra livre .K<X> (com sua base multiplicativa X*) e o ideal / de
.f(<X>, gerado por

G := {az'#~b l k 2 1}

Como o ideal -r é monomial, é imediato ver que todas as relações de sobreposição en-
volvendo elementos de G são iguais a zero. Ainda, não é difícil ver que, dados dois
elementos distintos de G, um não divide o outro. Logo, pelo Teorema 4.2.31 e pelo Co..
rolário 3.2.10, vemos que G é a Base de Grõbner reduzida para / (pala qualquer ordem
admissível fixada em X*). Assim, G = G = O.

Por meio do Lema da lteração (Proposição 1.5.5), não é difícil ver que G não é racional.
Logo, pelas igualdades acima e pela Proposição 5.2.1, segue que a apresentação -K{X>/.r
não é de autómato.

Por outro lado, podemos definir a aplicação

a : X ---, -K<X>

dada por

«(.) - «

«(«)- «
a(Z,)
Q(y)

E claro que a admite unia única extensão a' para um honlonlorfismo de X* em .lí<X>.
\ aplicação a': por sua vez, admite uma única extensão .fr-linear de /{<X> en] /{<X>,
(lide denotaiilos por p.

Então, não é difícil vel' (late p é uni autoiiioi'filmo de álgebras. Com isso: se deiiottlrmos
por J - ?(/), tereiiios o segiiiiite isoinorfisnio:

i'i kX )jl = 1'i kX )IJ
(o isomorfismo pode ser verificado fa('ilmente definindo unia aplicação que associa cada
clenlento a + / (le /{<X>// a p(a) + .,r em A'<X>/J)
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Com isso, o ideal J é gerado por G' p(G) l k 2 1}, com

azk(z + Z/)kb az2kb+ az2k iZ/b+ az' 3/'Z'

para todo h ? l.

Assim, se tomarmos a ordem de grau e lexicografia em X* com z > y, teremos G' =
{az2kb l k ? 1}, donde é; = a(z2)+b é um conjunto regular. Logo, segue do Corolário
5.2.2 que a apresentação .K<X>/J é de autómato.

Finalmente, note que se tomarmos a ordem deglex com y > z, o conjunto dos termos
líderes de G' será {azkytb l k 2 1}. Com isso, não é difícil ver que cada elemento gx; é
reduzido. Conforme comentado antes, não existem dois elementos distintos no conjunto
{azkykb l k 2 1}, de maneira que um divida o outro.
Logo, G' é a Base de Grõbner reduzida para J (nessa ordem). Portanto, O = {azkgkb l
k ? 1} e concluímos que Norm(1) não é racional, pela Proposição 5.2.1. A

Assim, vemos que uma álgebra pode ser de autómato, mas possuir apresentações que não são
de autómato. Ainda, uma dada apresentação pode possuir um conjunto racional de termos normais
para uma escolha de ordem admissível em X* e um conjunto não racional de termos normais para
um escolha diferente de ordem.

Encerramos esta seção comentando que foi demonstrado por Ufnarovski(Teorema 9 de IUfn891)
que as seguintes classes de álgebias finitamente geradas são álgebras de autómato: álgebras comuta-
tivas, álgebras definidas por relações homogêneas de grau dois, álgebras monomiais e álgebras cujas
relações são determinadas pela comutatividade de alguns geradores.

5.3 Relações Racionais
Nesta seção apresentaremos algumas definições e resultados básicos sobre relações racionais

e transdutores. Elas formam uma subárea bastante extensa da Teoria de Linguagens Formais e
Autómatos, de modo que não pretendemos abordar nenhum desses conceitos com profundidade.
Entretanto, eles serão necessários para discussões e definições envolvendo as Bases de Grõbner
regulares. As demonstrações e detalhes não explorados aqui podem ser vistos nos livros de Beistel
IBer791 e Eilenberg IEi1741. Outra boa introdução ao assunto é dada por Souza jdS041.

.Antes de apresentar as relações racionais propriamente ditas, piecisainos de uma generaliza-
ção dos conceitos vistos na Seção 1.5. Lá, abordamos o caso mais conhecido do monóide livre.
.Apresentaremos alguns elementos da generalização dessa teoria para monóides quaisquer.

Essa generalização será necessária somente pal'a introduzirmos o conceito de relações racionais.
Vale comentar, contudo, (lue ao fazermos essa generalização, propriedades importantes existentes
para o monóide livre são peididass, de modo (llle o caso mais geral se torna sensivelmente duais
contplexo.

Xo (lue segue, seja então ]/ tim ilionói(le (luttlquer. Conto se trata de uin semigrupo, dados
subconj[intos Á e .A' clc, .v, seu p],oduto t,stá definido colho:

:.\(lui podonios clestnciu o Teoronia (le l<lcr'nc (Teorema 1.3.4): cle não é cálido no contexto (le um inonóide
(dual(quer
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Á...â' {uu € iAI' l u € .4 e u € ..4'}

Assim, podemos definir as operações racionais de maneira completamente análoga ao que foi
feito na Seção 1.5. .Ainda, podemos definir a noção de subconjunto racional de ib/, de forma
totalmente equivalente ao que é comumente feito para o monóide livre:

Definição 5.3.1 rC07zjunto Racional,) Um szlóc07Üunto ..4 de t]rn znonóáde ]A/ é data racional se

eZe pode ser obtido a partir das conjuntos unifáhos {nt}, com m em À/ e do conlunfo vazio através
de um número .Frito de al)I'ilações das operações união, produto e estrela.

,4i"da, de"atar'mos a /amÍZãa de todos " s'«óconlünfos r«zonais de iü:f por Rac(À/).

Não é difícil ver que o conceito de expressão racional se transfere sem modificações para o
contexto de um monóide qualquer.

No restante do texto, não faremos uso do conceito de conjunto reconhecível em uin monóide
qualquer. Entretanto, incluímos aqui sua definição para conveniência do leitor. Afiimanlos ainda.
sem demonstração, que essa definição é equivalente à Definição 1.5.3 no caso em que À/ é um
monóide livre. Contudo, é importante ressaltar que o Teorema de Kleene (Teorema 1.5.4) não é
válido nesse contexto mais geral.ü

Definição 5.3.2 r(707zlunto .Reconhecível,) Seja Ã/ uln monóide qualg'uer.
de hl é reconhecível se existe um monóide anito N, um homolnor$sTno u
s«ó««j-l. P d' .V d' mod. q«e ..4 = a-:(P).

Um sueco'ajunto A
h/í ---F N e u-m

O seguinte resultado é a Proposição 2.2 de IBer791 e nos será valioso na Seção 5.4

Proposição 5.3.1 Sejam iA:f e iA/' morzóides, cv : lü./ ----} ;L/' um #ornomor$smo de rrz07zóides e

S uvn subconjunto racional de AI. Então, Q(.S) é um subconjunto -racional de À.{'
Ainda, se c! é um hoTnomor$smo sobrejetor e R é llm subconjunto racional de ÀI', então existe

«m suZ,co«junto racional ,4 de À/, ZaZ g«e a(.A) = R.

Demonstração. Seja H o conjunto de todos os subconjuntos .A de iv que satisfazem
o seguinte: ct(À) é um subconjunto racional de Ã/'. Xlostraremos que .H contém todos
os subconjuntos nacionais de .à/.

Claro (lue a(0) = ç) e a(m.) = nl.', para todo in. em ia/, de modo que o conjunto vazio
e os conjuntos unitários pertencem a .17. Ademais, se A e -B pertellceiii a .H, então
a(AU B) = a(Á) Ua(.B). alas a(.A) e a(.B) são subconjl«idos I'acionais de .v' (pelo fato
de A e B pertencem'em a H), donde concluímos que o(.4 U B) c R«c(.1/').
.Arlaloganlente, vei ios (Jtie

«(.4B) = a(.4)a(B) pertence a R«c(Ja/') e

.-(.4*) = (a(.-1))* pente::ce a R:\c(Â/')

nt'm exemplo (lue mostra esse fato pode ser visto no lix:ro de Berstcl IBer791
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Assim, Rac(À/) é um subconjunto de .ll, o que demonstra a primeira parte da proposição.
Para a segunda parte, seja J o conjunto formado por todos os subconjuntos .A de À/' que
satisfazem: existe 1? em Rac(Ã/), tal que a(-B) = .4. Nlostraremos que Rac(.ib/') Ç J.

À/las como Q é sobrejetora, segue que, para todo m em ib/', existe a em .A/ tal que
cl(a) = r7t. Logo os conjuntos unitários pertencem a J. Ainda, é claro que a(0) = 0,
donde o conjunto vazio também pertence a J. O resultado segue então por un] argumento
análogo ao visto para a primeira parte. H

Apresentamos em seguida a generalização do conceito de autómato para o contexto de um
inonóide qualquer.

Definição 5.3.3 rA/-.Autómato,) Um A/-autómato rou autómato sobre Ã/,) é uma máguána
.4 &/, .r,7', .E) «mPosf' d';

B Um monóide N{

. Um conjunto anito Q de estados

B Subconjuntos l e T de (2 de estados iniciais e anais, respectãaiamente

. Um conjunto anito E Ç Q x M x Q de transições

Note que a única diferença de um &/-autómato para um autómato sobre um monóide livre é
o fato de que os arcos do &/-autómato são rotulados por elementos do monóide À/, em vez de
rotulados por letras. Comentámos ainda que a definição de À/-autómato exige que seu grafo seja

Dessa forma, os conceitos de caminho bem-sucedido e de rótulo de um caminho (com a
devida modificação para que consideremos o produto dos rótulos dos arcos que compõem o cami-
nho e não mais sua concatenação) podem ser transportados para este contexto sem modificações.
Lembramos que o comportamento de um À/-autómato .4 é o conjunto formado pelos rótulos
dos caminhos bem-sucedidos em .4. Ainda, dizemos que dois À/-autómatos são equivalentes se
possuírem o mesmo comportamento.

Em seguida, nos voltamos para demonstrar que todo subconjunto racional de À/ é o comporta-
mento de um iA/-autómato. Antes, contudo, precisaremos de um resultado.

finito

Proposição 5.3.2 U7rz silbconlunfo .4 de tlnl. m.onó de iA/ é racãon.aZ se e somente se ezisfem zzrrz

alfabeto X, lura !ingttagem nacional L sobre X e nm hontom.or$smo de Tn07tóãdes p = X* ---, ÀI
f«/ q«e ç,(E) = .4.

Demonstração. Primeiro, é claro cine se existem X, 1, e p nas condições acima, ..'l é
llm conjtmto nacional de ,v pela Proposição 5.3.1

Para ver a implicação ('ontrária, utilizareiiios uma técnica similar ao que foi fc'ito na
demonstração da Proposição 3.3.1. Assim, considere .f:í o conjunto foriiia(lo por todos os
subconjuntos de .v que satisfazem a pl'oposição. Eni outras palavras, se Á pertence a /7,
então existem iliil tllfabeto .Y, uma linguageiii racional /., sobre X e um honionlorfismo
de moiióides p de .Y* em .v com p(Z) = .4. Xlostraremos então cine Rac(iv) está
contido ein .17.
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Vejamos primeiro que os conjuntos unitários pertencem a /l. Assim, tomamos {m} Ç ib/.
Podemos então tomai um alfabeto X, contendo apenas um símbolo z e definir p(=) = nt.
Claro que, uma vez que definimos o valor de p nos elementos de X, o homomorfismo
de X* em .iU/ está completamente definido. Alas assim, {z} é um subconjunto racional
de X* e p(3) = nz. Logo, {m} € H, para todo nz em À/. Ademais, note que p(©) = ©,
donde concluímos que ü C /l.

Vejamos agora que .17 é fechado pelas operações racionais. Pala tanto, tomamos .A e
B em /l. Então existem um alfabeto X, uma linguagem racional Z sobre X e um
homomorfismo p : X* ---.. M tal que p(-L) = .A. Ademais, existe um alfabeto E,
uma linguagem racional -L' sobre E e um homomorfismo de monóides a : E* ----., a,/ .
tal que a(L') = -B.

Note que podemos assumir, sem perda de generalidade, que os alfabetos X e E são
conjuntos disjuntor.7 Consideramos então o alfabeto (XUE) e o seguinte homomorfismo
de monóides

P : (x u x)*

definido da seguinte maneira por sua imagem nas letras (y C X U E)

P(y) = g(y), se y pertence a X e
P(3/) = a(y), se Z/ pertence a E.

Então, não é difícil ver que

P(-L u-L')
P(.LÉ')
P(L*) (z))* = .a*

Logo, H é fechado pelas operações racionais e podemos concluir que Rac(iR.f) Ç .27, como
queriamos. n

Proposição 5.3.3 Um .s?ióc07zjzirzto ,4 de um rn.an.pide ]A/ é raciona/ se e somente se .,4 é o corri
portamerzfo de 7/rn. JA./-autóm.ato.

Demonstração. Tomamos inicialmente R em Rac(iA/). alas então, pela Proposição
3.3.2, existem um alfabeto .X, uma linguagem nacional 1; sobre X e um hotliomorfisnio
de monóides ? de X* em .\./ tal blue p(Z;) = R.

Pelo Teorema de l<leene (Teorema 1.5.4), Z, é I'econhecida por alõntm X-autómato .A.
Vejamos então coirlo constrliir lliii il/-atttõmato B, a partir (le .,4, de modo qiie R :: lõl.
Para tanto, tomamos B com o iliesino conjlinto de estados de .A c iiiesmos conjuntos
de esta(los iniciais e finais. .Ainda, pilha cada transição (ql, ?z,q2) eni .4, inserimos unia
transição eili 23 (la forilitt (ql. .p(u), q2). E clamo que 23 é um .l.f-autómato. Resta nlostr*i-
que s('u compoitameilto é o conjunto R.

'Se não forem, basta tomar outro alfabeto E', disjiiiito dc X, de modo (lue (arcl(E) = ('i\rd(E'). Então os lnonóitlcse E'' são isonlorfos.\'
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alas então, se tomarmos m em R, do fato de R = p(É), segue que existe u em L com
p(u) = m. Assim, como u pertence a Z, existe um passeio bem-sucedido em .4 que
soleira u. alas então, pela construção de 23 e pelo fato de g ser um homomorfismo,
segue que existe um passeio bem-sucedido em 23 que soleira m. Logo, concluímos que

Por outro lado, se m pertence a IBI, então existe um passeio bem-sucedido em 23 que
soletra m. Assim, pela construção de 23, ê fácil ver que existe ala2 ' ' ' an em .L tal que:

BRC

m )y(«,) p(..) g(a:'2 a«) C p(.L) = R

concluindo essa parte da prova.

Para ver a implicação reverso, tomemos um ik/-autómato 23 = (C2, &/,.r,T, S). Con-
sideramos então cada transição de 23 como uma letra e chamamos o conjunto dessas
transições de E. Tomamos então o monóide livre gerado por essas transições, E*. Cons-
truiremos um E-autómato .4, a partir de 23, da seguinte forma. O autómato .4 possui o
mesmo conjunto de estados que !3, bem como os mesmos conjuntos de estados iniciais e
finais. Ainda, para cada transição e = (p, m, q) de 23, adicionamos uma transição (p, e, q)
em .4 (note que, de fato, os arcos de Á são rotulados por elementos de .E).

Definimos agora a aplicação a : E ---, À/ , da seguinte forma: a(e) = jel. Claro que
a pode ser estendida de maneira única a um homomorfismo de E* em À/ (também
denotaremos por a essa extensão).
Mas então, pe]o Teorema de K]eene, temos que IÁI é uma ]inguagem racional. Agora,
pela construção de .4 e pela definição de a não é difícil ver que a(1.41) = 1õl. O resultado
segue então da Proposição 5.3.1. B

Um À/-autómato .4 = (Q, À/, /, T, E) é normalizado se .r = {i}, T = {t}, ié distinto de t, não
existe nenhum arco em Á com ponta final í e nenhum arco em .4 com ponta inicial t.

Proposição 5.3.4 Todo À/-aufómafo é equãua/ente a um À/-aulõmafo norma/azado

Demonstração. Dado um À:f-autómato .4 = (Q, iA/,/,T, E), podemos construir um

À/-autómato B = (QUtí, t}, l&/, {á}, {t}, E'), normalizado e equivalente a .4, da seguinte
maneira.8 Para cada q em .r, acrescentamos um arco com ponta inicial ã e ponta final q,
rotulado por l.v. .Analogamente, para cada q em T, acrescentamos um arco com ponta
inicial q e ponta final t rotulado por l.v.

.Assim, não é difícil vel' (lue IZ31 = 1.AI e que Zi é normalizado. a

Ein seguida, apresentamos o conceito de nlonóide produto, que será essencial para definir o
conceito de relação t'aciolial

Dados dois nlonóides ,v e iV. o monóide produto de v por JV é o monóide da(lo pelo conjunto
.v x ,V e pela multiplicação coordenada a coordenada. .Assim,

(,,..: «) . (,,'', ,.') (nl ..v ni', " .v «'), para todos(ni, n) e(nl', n') e«i .l.r x iV

q.Assumimos (lue l e l são distintos e (luc eles não pertcn('cnt a (2
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Não é difícil ver que se trata de um monóide com unidade (IÀ./, IN). Com isso, os conceitos
vistos até aqui se transferem sem modificações para monóides produto.

As operações racionais descritas anteriormente também se transferem sem modificações para
este contexto. Contudo, exibimo-nas explicitamente em seguida, para conveniência do leitor (sejam
R e .R' subconjuntos de M x .V):

RU .R' = {(m,n) l(m,n) C R o«(m,n) C R'}

R-R' mm',nn') l (m,n) C R e (m',n') € .R'}

R* = {(mi ''' mk,"I :.- nk) l(n,i,',i),...,(mk,nk) C R, pua todo k 2 11U{(IÀ,r, IN)}

Com isso, podemos apresentar a definição de relação racional

Definição 5.3.4 (1ZZeZação .Racional) t/ n subcorÜunfo R de tim monóide prudufo .A/ x .Ar é cha-

mado de uma relação racional Íou transduçãoJ sopre À4 e iN rou de À/ para .VJ se R /or um
subconjunto racional do monóide produto M x N.

Vãe lembrar que as relações (racionais ou não) de M para N podem ser vistas de duas formas:
de uma maneira mais "estática" como um subconjunto do produto cartesiano. .Àd x .N ou de uma
maneira mais "dinâmica"; como uma função de .A4 em P'(N). Comumente na literatura, o termo
"relação (racional)" se refere a essa visão mais dinâmica e o termo gráfico é utilizado para denotar
o subconjunto do produto cartesiano correspondente à relação. Em nossa abordagem, não faremos
distinção entre essas duas formas de ver relações.

Definição 5.3.5 ('Zbansdutor9 Sejam A/ e .V dois mazzóádes. il/m À/-.V-transdutor Íou trens
tutor sobre M e N) é um autómato sobre o monóide produto hl x N.

A Proposição 5.3.3 nos diz que uma relação é racional se e somente se for o comportamento de
algum transdutor.

Informalmente, um il/-.N-transdutor pode ser visto de duas maneiras. Primeiramente. como
um reconhecedor de conjuntos que lê elementos compostos por pares ordenados em À/ x N (ou
que lê elementos de À/ e de N a partir de duas fitas de entrada). Uma segunda maneira de ver
transdutores é encara-los como máquinas que realizam uma relação racional R. De acordo com
essa visão, um transdutor lê elementos de lü/ de uma fita de entrada e escre\:e uma saída (algumas
\ezes chamada de emissão) consistindo de conjuntos de elementos de N em uma fita de saída. O
conteúdo da fita de saída é a imagem por R do elemento lido da fita de enteada se e somente se o
transdutor se encontra em um estado final ao término da computação (o Exemplo 5.3.1 ilustram.á
um pouco melhor esta discussão). Em seguida, seremos mais precisos.

Seguindo a notação vista para autómatos em geral, se 7" = ((2,À/ x JV,.r,T, E) é iim iA/-N-
transdutor, então l7"l denota o comportamento de 'r, que será uma relação racional. Então, se nz
pertence a il/,

ll'"l(,n) = {n € X l (m,n) € 1a'"l}

Em outras palavras, l71(m.) é a imagem de n} pela relação reconhecida por 7.
Diante dessa discussão, iA/ (resp. .V) é algumas vezes chamado de monóide de entrada (resp

monóide de saída) de 7"
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Nas seções seguintes, trabalhemos com monóides produto da forma X* x E*. E claro que se
trata de um caso particular do que foi abordado até aqui, de modo que todo o conteúdo dessa seção
se aplica a esse caso sem modificações.

Seguiremos a notação comumente vista na literatura e diremos que transdutores sobre X* e
E* são X-E-transdutores. Nesta caso, diremos que X (resp. E) é o alfabeto de entrada (resp.
alfabeto de saída) de 'r.

Chamamos a atenção do leitor para o fato de que, em geral, as transições em um X-E-transdutor
são rotuladas por duas palavras e não duas letras.

Com respeito à representação gráfica de transdutores, é comum denotar rótulos das transições
de um transdutor sobre À/ e N por m/n, em vez de (m, n).

Exemplo 5.3.1 Considere o X-X-transdutor .4 = (Q, X* x X', .r, .F, .E) dado pela figura
abaixo.

qo
ylY

No exemplo, X = {z, Z/}, Q = {qo, qi}, -r = {qo}, .F = {qi} e o conjunto de transições .E

é dado por:

É; = {(qo,(z2y, z), qo),(qo,(z, 1), qi),(qi,(z, #), qi),(qi,(g/, Z/), ql)}

A relação racional aceita por 7 é: (z'3/, z)*(z, l)((z, z) U (Z/, Z/))* Ç X* x X'. Ela é dada
por (u € X*):

I'l(«) - {
{zkw}, se u = (z2y)kzw, para algum k 2 0 e algum w € X*;

0, se u g (z'3/)*zX*.

5.4 Bases de Grõbner Regulares
.Apresentamos nesta seção o conceito de Base de Grõbiier regular. Lembramos que nosso interesse

está em encontrar boas representações de Bases de Gróbner. Nesse sentido, as Bases cle Grõbner
icgulares consistem de Bases de Grõ})ner que po(lem ser representadas por relações racionais e,
portanto, possuem tina representação finita (e "computacionalmente amigável") por meio de lim
transdutor.

.â. fim de ilustrar nossos objetivos, fornecemos xiin exemplo cle motivação.

Exemplo 5.4.1 Considere o ideal /
lexicogit\fia cin X* com .r > .y.

<.' .ry> de /{<.r,y> c i\ oidcm de grau e
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O Exemplo 4.3.2 nos mostrou que uma Base de Grõbner para / nesse caso é

G {zz/x;z -- zyk+: l k ? 0}
A âm de representar a Base de Grõbner G como uma relação racional, consideramos o
monóide produto il/ := X* x X* e identificamos elementos de G com elementos de ib/.
da seguinte maneira:

ZZ/'+: H (Z, Z)(g, Z/)'(Z, g)

Assim, G pode ser identificada com a relação racional n := (z, aç)(3/, y)*(#, y)
dutor que realiza R é apresentado abaixo.

O trens

(]

A

Lembramos que, ao longo de todo este capítulo, temos trabalhado apenas com a álgebra livre.
Assim, seja X um alfabeto, .K<X> a álgebra livre sobre X e Êxemos a base X' de K<X> e uma
ordem admissível $ em X*. Considere ainda o monóide produto Àlf := X* x X*. Definimos então
a aplicação

f : }«l --, KkX)
por

/((«, «')) :- ',,. «.'
e as "projeções"

/1

NI Ã/ -x*
por

/l((«',n:')) := «* e .Ü((n:,«-')) := «,'
Não é difícil ver que o subconjunto de .v com imagem nula pela aplicação / é Z),v (a diagona!

de il-/, vida Sc'ção 1.1) e (lue as aplicações /i e /2 são homomorfismos de monóidcs.0 .Ademais,
a Proposição 3.3.1 nos mostra qite se R Ç .v é uma relação i'acional, então /i(R) e /2(R) são
liilguagt'ns i'&tcionais sobre X.

Covil isso, podemos apresentar a definição fonii&\l de Base de Grõl)ner regular.io
.Xs aplicações /i e /2 são chamadas algtmias vezes na litenitnra de desmenlbramentos

'uDe acordo com a nontcnclatura (]ue temas adota(]o até a(lui, ta]vcz fosse mais a(]c(luado chamar essas Bases
de Grõbner de "Bases de Grõbncr racionais". Xão o farpnlos por dois motivos. Prime:iro: pois assim mantemos a
nomenclatura original dada por Xlansson c Nordbeck IXiX021. .Além disso, o termo ''Base de Grõbncr racional" .já foi
utilizado por \lansson pari se referir -l outro conceito IXlanlJll
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Definição 5.4.1 r.Base de Gróbne7' Regular,) Consideremos a álgebra Z ure K<X>, com lema
ordena admissível $ $=ada na base X' e o monóide produto M := X* x X*. Seja l um idem! de
K'<X> e G uma 13ase de Gróbner para / rcom respeito à base X* e à ordem $,) composta somente
por binómios puros. Dizemos que G é uma Base de Grõbner regular para l (com respeito à
ordem $) se existe uma 'relação racional R de ÀI, satisfazendo:

1. fÇ.R] = G e

2. .fi(R)

Definição 5.4.2 r41gebra -Bi-Autómato,) Uma apresentação de uma áZgebra da /arma .A ::
K'<X>// é d fa unia apresentação bÍ-autómato se erisfe alguma ordem admissüeZ rem X*,)
<-, de modo que l admite uma Base de Grõbner regular (com respeito Q $).

OAamaremos uma áZgebra de áZgebra bí-autómato se eZa possuir alguma apresentação bi-

O Exemplo 5.4.1 ilustra a definição de Base de Grõbner regulam dada acima. E válido ressaltar
que, embora o exemplo possa sugerir isso, a de6nição não exige de forma alguma que o ideal seja
homogêneo.

Exemplo 5.4.2 Tomemos o ideal de K<a, b, z> gerado por

H := {az'kb azk l k 2 1}

Por meio do Teorema 4.2.31, não é difíci] verificar que .]] é uma Base de Grõbner (em
qualquer ordem admissível). Então, .l/ pode ser representada pela relação racional dada
por

R a)((z',z))*(b, l)
A

Antes de seguirmos adiante explorando algumas propriedades das Bases de Grõbner regulares
e das álgebras bi-autómato, nos voltamos para discutir alguns pontos envolvendo sua definição.
Comentámos que a definição original de Base de Grõbner regular dada por Nlansson e Nordbeck
difere da aqui apresentada. Apresentaremos então a definição original dessas bases fornecida por
seus criadores (Definição 3 de IXIX021) e mostraremos que existe uma certa equivalência entre ela e
a Definição 5.4.1.

Denotaiiios por

,Y : {l}) U ({l} x X)

(o elemento l iitilizado acima deve ser visto como a uitidade de .V*) e consideramos o n)ovóide livre
gerado por À', 't'*. Seja ainda .v = X' x X* o liionóide prodllto. Então definimos a aplicação

y2: ,Y*

pot'
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P((zi,yi)(z2,y2).--(:r.,y«)) := ziz2'''z« --Z/lg2 . Z/.

e os seguintes homomorfismos de monóides:

x* -x* e p2 : .4'+ ----} X*

por

P:((zi , 3/t)(=,, Z/2) (:,«, y«)) := :.iz2 :,« e p2((:ri,yi)(z2,gZ) (z«,g.)) 'yty'z''''yn

A definição original de À/lansson e Nordbeck diz que uma Base de Grõbner G para um ideal / de
/(<X> (composta somente por binómios puros) é uma Base de Grõbner regular quando existe uma
[inguagem racional -L sobre .Y, satisfazendo:

1. P(z.)

2. Pi(L)

.A fim de ilustrar essa nova definição, retomamos os Exemplos 5.4.1 e 5.4.2

Exemplo 5.4.3 Se retomaimos o conjunto G definido no Exemplo 5.4.1, podemos
representa-lo pela seguinte linguagem racional sobre ,Y:

L (#, 1)(1, z)((1, 3/)(y, l))*(z, 1)(1, 3/)

E imediato ver que p(L) = G e pi(-t)
linguagem regular l,' sobre ,Y como

d. Note, entretanto que se definirmos a

L' (l, z)(z, 1)((1, y)(g/, l))*(z, 1)(1, y)

as imagens de ],' pelas aplicações p e pi também são G e G, respecti\amente.

.Ainda, se tomarmos o conjunto .17 definido no Exemplo 5.4.2, vemos que .H pode ser
representado peia seguinte linguagem i'aciona]:

.4 (', 1)(1,')((z, 1)(=, 1)(1, z)))*(Z,. l)

A

Nosso objetivo é iiiostrar (lue as duas definições de Base clc Grõbiler rogtüar possttenl a mesma
fol'ça". \leis pi'ecisaiiiente, provaremos a seguinte proposição.

Proposição 5.4.1 Se.Írt G erra /{(.Y> ?mia Ba.se (Ze Grób7ier co rlposZa s0 7ienfe p07 óin.ómÍos prazos
Então, ns segui res coTldiç(ies são e(luiualeíltes=

1. Existe villa tinge ugetít incion.al L sol)re X, tal (l le .pÇL) C; . Pt(E) ã
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2. Existe uma relação racional R em M ta! que J(.R) = G e jtÇR) = G.

Antes de apresentar a demonstração dessa proposição, plecisaremos de uma definição e de alguns
resultados.

Assim, definimos a aplicação:

193

a : .Y - -, A/

(#, y) H (Z, y)

extensão para um homomorfismo de monóides de ,Y* emDenotaremos também por a sua única S0 rlP

À4

Lema 5.4.2 Á aplicação cl é um /zomomor$smo soZ)reyefor de monóides.

Demonstração. É claro que cv é um homomorfismo de monóides. Vejamos que é
sobrejetor.

Seja então (z,Z/) em M. Então z e Z/ são palavras sobre X. Logo, z = içiz2 z,. e
y :: yi3/2 ' ' ' 3/k) com #i e yj em X, para todos l $ ã $ n e l < .j < k.

Logo,

a((zi, l)(zu, l) . . .(#«, 1)(1, 3/i)(l, y2) . - .(l, Z/É))

o que encerra a demonstração. H

A demonstração da seguinte afirmação é bastante natural

Afirmação 5.4.3 Ás seguintes ãg?maldades são uerdadeàras:

fa - p e jtc" = :p\

Em outras palavras, a afirmação acima nos mostra que os seguintes diagramas comutam:

e deixada a cargo do leitor

/\' <x> x *

Com isso, acabamos (le está\l)elecer a (lenionstração da Proposição 5.4.1
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Demonstração da Proposição 5.4.1.

A equivalência das duas condições segue sem muita dificuldade da Proposição 5.3.1, do
Lema 5.4.2 e da Afirmação 5.4.3. H

Podemos fazer a seguinte observação acerca das funções definidas até aqui.

Observação 5.4.4 Seja X üm alfabeto e H o conjunto composto por lodos os binómios plzí'os

d' .K<X>. Enfã., Im(/) = H e ' /unçã. / é i«feto«. ..idem'is, Im(p) = H, «.a. p nã. é
necessaHamente ãnjetora.

Demonstração. As igualdades Im(/) = H = Im(p) e o fato de que / é injetora são de
x.erificação simples.

Para ver que g não é necessariamente injetoia, basta recorrer ao Exemplo 5.4.3. H

Vale ressaltar que, em seu artigo original, Xlansson e Nordbeck comentam sobre a possibilidade
de definir as Bases de Grõbner regulares de uma maneira alternativa, definido o alfabeto ,Y como
,Y = (X U {l}) x (X U {l}). Devemos ressaltar que essa definição ainda é ligeiramente diferente da
dada por nós, na Definição 5.4.1.

Justificamos nossa preferência pela forma apresentada na Definição 5.4.1 pelo fato de que as
relações racionais, apesar de serem objetos "mais abstratos" que palavras sobre .Y (e constituírem
um caso mais geral que elas) parecem refletir melhor os conjuntos de binómios puros em que es-
tamos interessados. De fato, a Observação 5.4.4 nos mostra que podemos identificar conjuntos
de binómios puros com relações no monóide produto M e que o mesmo não pode ser feito com
linguagens em .Y*

Dessa forma, parece-nos que as linguagens sobre .t' formam representantes para um conjunto de
binómios puros, enquanto as relações em iA4 capturam melhor suas propriedades. Assim, um con-
junto de binómios puros é representado por um conjunto de linguagens sobre .Y (não necessariamente
racional), mas apenas por uma relação sobre ]A/ (não necessariamente racional).

.ainda, dependendo da pergunta a ser respondida, diferentes representantes (em .Y*) para um
mesmo conjunto de binómios puros, podem fornecem diferentes respostas. llustramos esse comentário
através do exemplo a seguir

Exemplo 5.4.4 Se.ja X = {a, z,Z/} e consideremos o conjunto G = {#y -- a} € /(<X>.
Consideramos o problema de representar G por um 'Y-autómato e, ein seguida, utiliza-lo
pala decidir a pertinência de um elemento qualquer em G.

Consideremos então o seguinte atitõmato .4:

F> 0 > 0 » 0 ------ > e
qo (x,l) qt (l,a) q2 (y,l) qS

E imediato ver que p(l.ÁI) = G. Coilsiderainos então o probletiia (le decidir se ry
pertence a G. Pai'a tanto, coiisideranios as seõuuintes palavras sobre ,Y:

a

(.,: 1)(y, 1)(1, a) e .«' (:'. 1)(1, a)(y: l)

E claro que p(w) = p(u') = .i:y -- a. Contudo, tu g l.41, lilás w' € 1JI

Por outro lado, se considcrai'tidos o trens(leitor ,t4, dado por:
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> > o
qo

©
qt

"mos que(:,,1)(z/,l)(l,a) =(z,l)(1,.)(z/,l),') C l.ml. .

Finalmente, comentámos que existem algumas perguntas importantes envolvendo Bases de
Giõbner regulares que não foram respondidas (veja Seção 5.6). Podemos citar um problema central
que consiste em decidir se um ideal (dado por geradores) possui alguma Base de Grõbner regular
(para a ordem admissível fixada) .

Assim, temos a intenção de formar um bom arsenal de propriedades ao lidarmos com a definição
de Base de Grõbner regular, a fim de ter à disposição mais recursos na tentativa de resolução desses
problemas.

Diante disso, podemos comentar que as relações racionais foram vastamente estudadas e muitas
de suas propriedades são conhecidas. Assim, temos a esperança de que esse maquinário seja de
alguma ajuda na resolução desses problemas. Ademais, a Proposição 5.4.1 nos mostra que podemos
utilizar as duas formas de ver Bases de Grõbner regulares na busca por ideais que admitam tais

Encerramos esta discussão mencionando que o Corolário 6.2 do livro de Berstel IBer791 nos
mostra que, na realidade, toda relação racional pode ser descrita por um 'â'-autómato.it Isso
corrobora nossa observação anterior de que as relações racionais capturam melhor a natureza dos
conjuntos de binómios puros do que linguagens sobre t'

Seguimos apresentando alguns resultados envolvendo Bases de Grõbner regulares.

bases

Proposição 5.4.5 Seja Á = K<X>// uma apresentação bí-autómato. .Então K<X>/1 é unia arte
sensação de awfómato.

l)emonstração. Da definição de apresentação bi-autómato, vemos que existe uma Base
de Grõbner regular G para /. À/las então, como /i é um homomorfismo segue que G é
uma linguagem racional sobre X. O resultado segue então do Corolário 5.2.2. H

Proposição 5.4.6 Se G é uma Base de Gróóner regra/ar para izm ideal / de K<X>, então ezÍsfe
-tina Base de Grõbner Titinimal e regular para l

Demonstração. Inicialmente, lembramos que pela discussão ao final da Seção 5.1,
O/ = :e.l(G) e o co«j-to

c' := {g c G l ã € o/}

é uma Base de Giõbiier minimal para /.

Como G é uma Base de Grõbner regular pala /, existe uma relação racional R sobre o
nlonói(]e produto l]/ = .'(* x X''', (!e modo que ./'.(R) = G e /i(R) = G. .X.inda, como

/i é um hoinoinoi'cismo (le monóides, segue (lue G é tuna linguagem racional sobre X
assim, O/ = red(G) é cima linguageiit r:\cional sobre .V, pelo Lema 5.1.7.

lide fato, esse r('culta(lo poderia ter si(lo utilizado na dciilonstração da Proposição 5.4.1. Contra(lo, prcferiuios a
versão aqui foniecida por ser mais algébrica



196 5.4 Bases de Grõbner Regulares

Seja então .4 = ((2,À/,S,7',E) um iA/-autómato que reconhece R e 6
(Q',X, {ã},T',a) um X-autómato que reconhece O/ (podemos assumir que 23 é de-

terminístico). Construiremos um À/-autómato .A4 que reconhece G'

Definimos então /U = (Q x (2', it:f, S x {j}, T x T', .E'), com o conjunto de transições E'
definido da seguinte fonna:

U«:a tra«sição ((qi, q{), (u, a'), (q2, q;)) está em iU se e some«te se
1. Existe uma transição (ql, (u, u'),q2) em A e
2. Existe um caminho em 23 de qÍ a çl! com rótulo 'u.12

A finitude de E' segue imediatamente do fato de E e (2' serem finitos.

Com isso, não é difícil ver que existe um calminho de (qi,q{) a (q2, çl!) com rótulo H se
e somente se existem:

1. Um caminho de qi a q2 com rótulo (u,tl') em .A
2. Um caminho de qÍ a q; com rótulo u em B.

Assim, (u, u') pertence a l.ml se e somente se (u, u') pertence a l.41 e u pertence a IBI.

Logo, (u, u') pertence a li\41 se e somente se ü -- u' pertence a G e l& pertence a O/, para
todo (u,u') em À/. Portanto, concluímos que /(hUI) = G' e /i(hUI) = ê; = O/, o que
encerra a demonstração. H

Uma pequena modificação na demonstração da proposição acima nos permite concluir o seguinte
corolário.

Coro\aria 5.4.7 Se G é uma Base de Grõbner regular para um ádea! l de KI.X}, de modo que G
contém a Base de Grõbner reduzida GK.a para 1, então GK.ü é uvlla Base de Grõbner regtLtar.

Demonstração. Seja G uma Base de Grõbner regular para /.
podemos assumir que G é minimal. Notamos primeiro que

Pela Proposição 5.4.6,

Nor"l(1) = X* \ X*(G)X*
Desse modo
G o for.

pela Proposição 1.5.1, Norni(1) será tina linguagem racional sobre X se

Alas, colho (ll; é tina Base de Grõbner regular: existe uma relação racional R, de lltodo
elite .fi(R) = G. A racionalidade de G segue então da Pi'oposição 5.3.1.

'\Hora, como (l;Rcd está coiiti(lo elll (l;, não é difícil ver a pai'tir dtl definição de Base de
Glõbner reduzida e do Corolário 3.1.13 (lue

Gn..i = {a ÓCGla,beX* ebCNoini(1)}
i2Note (l\le, colho i\ssumiinos (lue B é (lcterminístico, mitra todo par (qÍ, u) dc Q' x .Y'. existe exatamonte um

caminho com origem cni qÍ e ]'ótulo u
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Seja então .4 = (Q,À/,S,T,E) um M-autómato (iue reconhece R e B =
(Q', X, {e}, T', a) um X-autómato que reconhece Norm(1) (novamente, podemos assu-
mir que B é determinístico). Então basta construir um À/-autómato .A4 que reconhece
Gn.a, de maneira totalmente análoga ao que foi feito na demonstração da Proposição
5.4.6

Por outro lado, o exemplo a seguir mostra que a implicação descrita no Corolário 5.4.7 não é
válida se retirarmos a hipótese de que Gnm está contida em G (ao menos para ideais infinitamente
gerados).

Exemplo 5.4.5 Tomemos o alfabeto X = {z,3/, a, b} e consideremos a álgebra K<X>
com a ordem de grau e lexicografia fixada em X* (com a seguinte ordem nas letras:
z > Z/ > a > b). Seja G o conjunto definido por

G {-"z, (ZZ/y, z3/ - y:, l ã 2 1}

e / o ideal (infinitamente) gerado por G.

Não é difíci! ver que não existem relações de divisão nem de sobreposição envolvendo
elementos de G, de modo que G é uma Base de Grõbner para /. Ademals, G é uma Base
de Grõbner minimal (por não existirem relações de divisão e pelo Corolário 3.2.10).

Além disso, existe uma relação racional R sobre o monóide produto A4 := X* x X* que
"codifica" G:

R (a, l)(z2, ZZ/)+(b, 1) U(#y, 3/z)

É fácil ver que /(R) = G e /i(R) = G.

Vejamos agora quem é a Base de Grõbner reduzida de /. alas, como G é uma Base
de Grõbner minimal, pelo Corolário 3.2.14, basta encontrar a forma normal de cada
elemento de G. Alguns cálculos rotineiros nos mostram que:

iV(zy) = y= e

iV(az2;b) = yíri, para todo { ? l

Portanto, a Base de Giõbner reduzida para / é

Gned {-::Z, - y:z: , .-y p;« l i ? i}

Vejamos que não existe nenh\una.Jlelação ra('iozial S sobre o inonóide prodilto iA/ cine
satisfaz /(S) = Grei e /i(S) = Grei. A. demonstração desse fato é simples segue por
redução ao absur(lo.

Suponha que S é Rira relação racional satisfazendo as condições acima. alas então,
/2(S) é liina lingut\gem racional sobre X, pela Proposição 3.3.1. Porém,
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/2(S) = {y'z' l Í ? l}

nos levando a unia contradição com o Lema da lteiação (Proposição 1.5.5). A

O corolário abaixo é consequência da Proposição 5.4.6

Corolário 5.4.8 dada tina ordem admÍsst'ueJ $ em X*, se / é tlm ideal de /{<X> e O/ não é llm.a
linguagem racional sobre X, elttão l não possui Base de Grõbner regular (com respeito à ordem $).

5.5 Boas Representações e Reduções
Conforme comentado no início do capítulo, o principal interesse no estudo das Bases de Grõbner

regulares está no fato de que elas fornecem boas representações de Bases de Gróbner (Definição
4.4.1). Com isso, essas boas representações nos trazem a possibilidade de efetuar reduções sobre
uma Base de Grõbner infinita, utilizando o Algoritmo da Divisão.

Pala tanto, de acordo com as discussões vistas na Seção 4.4, basta termos uma representação
finita para uma Base de Grõbner G e um algoritmo que receba como entrada um monõmio rn e
devolva um elemento g de G tal que â divide m (no caso de tal elemento g não existir, o algoritmo
deve fornecer a garantia de que ele não existe). Nesta seção, tecemos alguns breves comentários
sobre como uma versão ligeiramente modificada desse algoritmo pode ser dada no contexto das
Bases de Grõbner regulares.

Assumimos então que temos uma Base de Grõbner regu]ar G de um ideal / de .f(<X> e um
transdutor 7" = (Q,M, S,7', E), de modo que /(lrl) = G e /i(17"1) = é?. Nosso objetivo é ter uma

relação racional R de maneira que, para todo monõmio m, R(m) possui as seguintes propriedades:

B A imagem de m por R é vazia se e somente se não existe g em G com â dividindo m.

. Um elemento h pertence a R(m) se e somente se existem a e b em X* e g
modo que g :: t, atb = nl. e at'b = h.

t -- t' em G, de

E claro que se conseguimos realizar uma relação R com as propriedades descritas acima, então
conseguimos computar efetivamente reduções simples de elementos de .fí<X> por elementos de (;.
Isso é feito cla seguinte forma: se / é un] elemento de /{<X> e h C R(.f) , fazemos:

f' - .tÇf)Í-t clÇj)t«

Vejamos então como construir uni transdutor 'r' (lue realize a relação racional R com as pro-
prieclttdes descritas acima.ta t'nia vez (lue tix:ermos lim tal traiisdutor, existem algoritmos que
possil)ilit;\in obter a imagem de ilnia palavra por R ILot031

Pela Proposição 5.3.4, podemos assitinir (lue 7" é iioimalizado. .Assim, S :: {í} e T :: {f}. Se.]a
.«tão 'r'(Q, .\.r,{iJ:Íf}.E''), co«- E' .l:«lo p":

E' {(q,(=.z).q) IÇC {{,t} .:-e.X'}
Vejamos que o trt\ns(lutos 7' atende aos nossos propósitos.

''.\ sugestão da construção }\ seguir foi dada por A Xlandcl (comunic;\ção pessoal)



5 Bases de Grõbner Regulares 199

Proposição 5.5.1 Seja m um monómio em X*. .Então l7"'l(m) = 0 se e somente se não existe g
.m G ««. ã dí«ídándo m. .4dem.{s, h p«fe«ce . R(m) s' e '.mente se e«ã'fem . ' Z, em X* '
g :: t -- t' em G, de modo que g = t, atb = nt e at'b = h.

Demonstração. Pela construção de 7"', é imediato ver que se existe um caminho bem
sucedido em 'r soletrando (u, u') C ]W, então existem caminhos bem sucedidos em 7"',
soletrando (aub, au'b) C .A4, para todos a e b em X'. Inversamente, se (w,w') é o rótulo
de um caminho bem-sucedido em 7', existem u, u', a e b em X*, de modo que atlb = w
e au'b = w' e (u, u') c l7"l.

Com isso, (u, u') pertence a I'r'l se e somente se existem g = t -- t' em G (Õ = t) e a e b
em X* com atb = u e at'b = ü'

O resultado segue então por um argumento bem natural. H

Encerramos esta seção com o comentário de que a construção dada acima não fornece uma
boa representação de Base de Grõbner no sentido exato da Definição 4.4.1 (apesar de ela resolver
o problema de efetuar reduções sobre o conjunto infinito G). Por outro lado, é bastante simples
utilizar as ferramentas desenvolvidas até aqui para exibir explicitamente uma boa representação de
Base de Grõbner para uma Base de Grõbner regular G.

Primeiro, note que G é uma linguagem regular sobre X (por qer a imagem de G por /i). Assim,
podemos assumir que temos um X-autómato .4 que reconhece G. De fato, .4 pode ser construído
a partir de 7" da seguinte forma: primeiro substituímos o rótulo (u, u) de cada transição de 'r por
u. Em seguida, substituímos cada transição rotulada por um elemento u = zlz2 ' ' ' zn (com zi em

X, para cada l $ { $ n) por n transições rotuladas pelas letras que compõem u (inserindo estados
conforme necessário). O único cuidado que resta é que .4 pode possuir transições rotuladas pela
palavra vazia. Entretanto, é bem conhecido o fato de que um autómato desse tipo é equivalente ao
conceito apresentado na Definição 1.5.2 IHU79j.

Com isso, dado um monõmio m de X*, temos em mãos o famoso problema de encontrar divisores
de nz que estejam em l.41. Uma vez encontrado um divisor h de m, basta encontrar h' em l7"l(À).
h -- h' será então um elemento de G tal que h divide rl}.

5.6 Considerações Finais

Antes de encerrar o capítulo, apresentamos algumas considerações finais e observações acerca
de Bases de Grõbner regulares.

.X primeira e mais importante observação se refere a sua construção. Seita ideal possuir um
algoritmo (lue receba como entrada um conjunto (finito) puramente binoinial de geradores para un]
ideal / da álgebia livre e, ou devolva um tralisdutor que iepiesente alma Base de Grõbner regulam

para /, ou forneça a garantia de (lue tal ideal não possui nenhuma Base de Grõbner regular (ao
menos ptua a ordetn admissível fixada em X*).

Itifeliznlente, não se sat)e se(ltier se o piobleina de deci(lir se lun idc'al (pui'amante binomial) /
de /{'<X> (claclo por geradores) possui alguma Base cle Grõl)ner regular' é decidível

O seguinte problema foi sugerido por .A. Xlandel como tun primeiro ponto a sei' i'esolx-ido antes
de considel'ar os piobleinas acima: dado uln transclutor (lue representa uni conjunto F de binómios
puros de /{<X>, decida se F é iinla Base de Grõbner. Infelizmente, os autores ainda não sabem
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se esse problema é decidível e nenhuma resposta para ele é fornecida na literatura (até onde é de
conhecimento dos autores).

Comentámos ainda que uma tentativa de "prever" uma Base de Grõbner regular G para um ideal
/ de /{<X> a partir de um conjunto inicial finito de elementos de G foi apresentada por Nlansson
INlan001.i4 Em seu artigo, Xlansson fornece um algoritmo que recebe como entrada ui:n conjunto
anito de palavras S (sobre Â'), de comprimento limitado por un} inteiro positivo k, representando
um conjunto de binómios pulos e devolve todas as linguagens racionais Si, satisfazendo:

1. 0 conjunto de todas as palavras de Si de comprimento no máximo k é exatamente S

2. Cada linguagem Si é reconhecida por um autómato cujo número de estados é minimal entre
os autõnlatos que aceitam linguagens que satisfazem a primeira condição.

Esse algoritino pode ser usado como uma ajuda para encontrar Bases de Grõbner infinitas (desde
que eles sejam regulares). Contudo, ele possui o sério problema de não fornecer um certificado para
sua saída. De fato, os elementos das linguagens Sí devolvidas pelo algolitmo podem "não pertencer
a .P' ou, mesmo que pertençam, o conjunto representado por uma essas linguagens pode não ser um
Base de Grõbner. Conforme comentado em INlan001, não se sabe se o problema de decidir se Sí é
uma Base de Grõbner para / é decidível.

Vale mencionar que uma generalização do conceito de Base de Grõbner regular foi apresentada
por Nlansson IMan011. Trata-se das Bases de Grõbner racionais, que têm a intenção de represen-
tar por um tipo de transdutor (suas emissões são séries formais de potências) Bases de Grõbner
compostas não somente por binómios puros.

' 'Esse conjunto inicial finito de elementos de G po(te ser obtido, por exem])lo, por alguma computação inicial do
Procedimento de \lol a.
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sobre um conjunto, 103
regular

linguagem, veja racional, linguagem
relação, 2

antissimétrica, 3
compatível com o produto, 3
composição, ueya composição, relação
congruência, 3

gerada por, 3
de equivalência, 2

fecho multiplicativo de, 3
gerada por, 3

fecho
reflexivo, 2
reflexivo-transitivo, 3
simétrico. 2
transitivo. 3

identidade, veja diagonal
inversa. 2
rilcional, vela n\cioiial, relação
iefiexiva, 2
simétrica. 2
transitava. 2

relação de divisão, 131
relação (le sol)reposição, 130
representação

P
pacotes computacionais

caso comutativo, 26
caso não comutativo, 46

partes
de conjunto, l
finitas de conjunto, l

partição, 2
prefixo, 6
problema

computável, 23

da construção de Bases de Grõbner, 172
cla igualdade, 23
da palavra em monóides, 173
da pertinência

cnl Ã<.X>, 173
cn] /{l.i;i. . . . , =,,1, 25

decidível. 23

pior)lemas do caso não coiiiutativo: 46 -17
proceclimeiito, 21

produto
de dois conjuntos, 5
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de Grõbner, 130
forte de Gauss, 128
fraca de Gauss, 128

representante de classe, 3

S
S-elemento, 129

existência de um número finito de, 134
S-polinõmio, 40
semigrupo, 5

abeliano, Dela semigrupo comutativa
comutativo, 5
conjunto gerador de, 5
íinitamente gerado, 6
livre, ll

sistemas de reescrita de termos, 45 46
soma

de dois conjuntos, 5
sufixo, 6
suporte, 9

T
teorema

da Base de Hilbert, 38
de Kleene, 21

primeiro do homomoríismo, 7
termo

líder. 53
normal, 53

tl-redução, 155
transdutor, 188
trivial

caminho
de grifo, vela grafo, caminho, trivial

U
tu-ticlade, 6


