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Em 1975, Richard Stanley provou a Conjectura do Majorante (Upper
Bound Conjecture) para esferas [7]. Esta Conjectura afirma que dados uma
esfera de dimensão d−1 e uma sua triangulação com n vértices, o número de
faces de dimensão i da triangulação pode ser majorado por um valor calcu-
lado explicitamente em função de i, n e d. O mais surpreendente é que Stan-
ley mostrou este resultado de Combinatória usando ferramentas de Álgebra
Comutativa, em particular, anéis de Cohen-Macauly, dando origem a uma
importantíssima interacção entre estas duas grandes áreas da Matemática.
A ferramenta principal de Stanley foram os ideais gerados por monómios,
chamados ideais monomiais. Os ideais monomiais têm uma correspondên-
cia muito natural com complexos simpliciais, e o seu estudo tem sido muito
importante nos últimos anos, tanto em Combinatória como em Álgebra Co-
mutativa.

Um grafo é um complexo simplicial de dimensão 1, e o seu ideal monomial
correspondente tem o nome de ideal de arestas do grafo. Villarreal foi pio-
neiro no estudo dos ideais de arestas, usando Teoria de Grafos para provar
resultados algébricos, e vice-versa. Do seu trabalho nesta área destaca-se
o estudo de grafos Cohen-Macauly, grafos cujos ideais de arestas são ideais
Cohen-Macauly (ver por exemplo [8]).

O objectivo deste nosso trabalho é um resultado de Martínez-Bernal,
Morey e Villarreal [5], em que estudamos o comportamento dos conjuntos de
primos associados das potências de ideais de arestas de um grafo, ou seja, os
conjuntos Ass(S/Ik), em que S é um anel de polinómios e I é um ideal de
arestas.

A noção de ideal primo associado é muito importante em Álgebra Co-
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mutativa. Um ideal primo associado de um módulo é um ideal primo, que
ao mesmo tempo é o conjunto anulador de um elemento não nulo do mó-
dulo. Apesar desta definição pouco impressionante, Bourbaki ([1]) mostrou
a relevância dos primos associados na decomposição primária de ideais num
anel Noetheriano. Emmy Noether provou (em 1921) que num anel Noetheri-
ano (na altura dizia-se que o anel tinha a propriedade de cadeia ascendente)
todo o ideal próprio é uma intersecção finita de ideais primários. Apesar
da importância deste resultado, a decomposição finita de um ideal em ideais
primários não é, em geral, única. No entanto, dada a decomposição primária
de um ideal, o conjunto dos radicais dos ideais primários da decomposição é
invariante. Mais impressionante, se R é um anel Noetheriano e I um ideal
próprio de R, os radicais mencionados acima são exactamente os ideais pri-
mos associados do R-módulo R/I. Por abuso de linguagem dizemos que os
primos associados de um ideal I são os elementos do conjunto Ass(R/I).

Na secção 0.3 demonstramos que qualquer ideal próprio num anel Noethe-
riano tem uma decomposição primária. A demonstração de que os radicais
dos ideais primários de qualquer decomposição primária de um ideal I são,
de facto, os ideais primos associados de R/I, é o objectivo do Capítulo 1.

No Capítulo 2 começa-se o estudo dos ideias monomiais. Pelo Teorema
de Base de Hilbert, um anel de polinómios sobre um corpo K é Noetheriano.
Assim todo o ideal monomial é gerado por um número finito de monómios.
Mostra-se ainda que cada ideal tem um conjunto mínimo de geradores com
respeito à divisibilidade, o que facilita muito o seu estudo. O conjunto de
ideais monomiais é muito regular, no sentido em que a soma, produto e
o radical de ideais monomiais são ainda ideais monomiais. Na secção 2.2
calculamos ainda conjuntos de geradores dos ideais após estas operações.

É natural, estando num anel Noetheriano, perguntar-mo-nos quais são
os primos associados de um ideal monomial. Na secção 2.3 damos um al-
goritmo para obter a decomposição primária de um ideal monomial. Nesta
decomposição, que designamos por decomposição standard, todos os ideais
primários são ideais monomiais, em que cada gerador é uma potência pura
de uma variável. Concluímos que os primos associados de um ideal mono-
mial, sendo radicais de ideais monomiais, são monomiais. A decomposição
standard é assim um algoritmo que nos permite calcular explicitamente o
conjunto de ideais primos associados de qualquer ideal monomial.

Este algoritmo é muito relevante quando o ideal monomial é um ideal
de arestas. Definimos um grafo G como um conjunto de vértices V (G) e
um conjunto de arestas E(G), em que cada aresta é um subconjunto de
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dois elementos de V (G). Trabalhamos apenas com grafos finitos simples,
ou seja, em que |V (G)| < ∞ e E(G) não tem arestas com elementos de
V (G) repetidos. Se o grafo tem n vértices, tomamos V (G) = {1, . . . , n},
e correspondemos cada vértice i a uma variável xi no anel de polinómios
K[x1, . . . , xn], para algum corpo K. O ideal de arestas I(G) associado ao
grafo G é o o ideal gerado pelas arestas de G, ou seja,

I(G) = (xixj : {i, j} ∈ E(G)). (1)
Uma cobertura de vértices de um ideal G é um subconjunto de vértices

S ⊆ V (G), tal que qualquer aresta tem pelo menos um elemento em S. Dize-
mos que uma cobertura S é minimal, se nenhum subconjunto próprio de S é
uma cobertura de vértices. Os ideais primários da decomposição standard de
um ideal de arestas são ideais primos monomiais, e correspondem às cober-
turas minimais de vértices de G. Esses ideais são da forma (xi1 , . . . , xik) e
correspondem às coberturas de vértices {i1, . . . , ik}.

No Capítulo 3 mostramos estes resultados sobre ideais de arestas, assim
como resultados mais gerais para ideais monomiais associados a complexos
simpliciais, chamados ideais de facetas.

Finalmente, no Capítulo 4, debruçamo-nos sobre o resultado de Martínez-
Bernal, Morey e Villarreal que mencionamos acima, sobre o comportamento
dos conjuntos Ass(S/Ik), em que S é um anel de polinómios e I é um ideal
de arestas de um grafo ([5]). Brodmann mostrou que num anel Noetheriano
R, dado um ideal I, então a sequência de conjuntos Ass(R/Ik) estabiliza
para um N ∈ N suficientemente grande(veja [2]), ou seja:

Ass(R/IN) = Ass(R/Ik), para todo o k ≥ N. (2)

Ao menor N com esta propriedade dá-se o nome de indíce de estabilidade.
Existem vários resultados sobre o índice de estabilidade de algumas classes
de ideais. Por exemplo, no caso de ideais de arestas temos que N = 1 se e
só se G é um grafo bipartido (ver [6]). Deve-se a Susan Morey (ver [3]) um
majorante do índice de estabilidade de um grafo conexo não bipartido.

Apesar desta eventual estabilidade, o comportamento da sequência
Ass(R/Ik) é errático para valores pequenos de k. Isto advém do facto de que
um ideal primo associado de um ideal não é necessariamente primo associado
do quadrado do ideal. O que mostramos no final do Capítulo 4 é que no caso
dos ideais de arestas, a sequência de Ass(R/Ik) forma uma cadeia ascendente,
ou seja:

Ass(R/Ik) ⊆ Ass(R/Ik+1), para todo o k > 0. (3)
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Este resultado é surpreendente pois há exemplos de ideais monomiais que
não têm esta propriedade (ver secção 4 de [4] para um contraexemplo).

Para mostrar este resultado começamos por definir duas construções num
grafo, a remoção de vértices e a duplicação de vértices. A remoção de um
vértice consiste simplesmente em retirar um vértice e todas as arestas que o
contêm. A duplicação de um vértice é um pouco mais complexa. Dado um
vértice i, a duplicação de i é a adição de um vértice novo i′ e das arestas
{i′, j}, tais que {i, j} ∈ E(G), ou seja, duplicam-se as arestas que contêm i.
Ao grafo que se obtêm após estas construções damos o nome de paralelização.

Um subconjunto M ⊆ E(G) é um matching de G se nenhuma das arestas
de M tem vértices em comum. Um matching diz-se maximal se não es-
tiver contido propriamente em nenhum matching de G. Relacionamos o
tamanho do matching maximal de uma paralelização com a existência de cer-
tos monómios no seu ideal de arestas. Com esta relação, aplicando resultados
de Teoria de Grafos sobre matchings, como o Lema de Gallai e a Fórmula
de Berge, provamos que se I é um ideal de arestas, então (Ik+1 : I) = Ik,
para todo o k > 0. Este resultado é essencial para o nosso objectivo final, e
a sua demonstração é surpreendente pois resume-se quase exclusivamente a
resultados de Teoria de Grafos.

Outro facto essencial para chegar ao nosso objectivo, é que dado um
ideal de arestas I de um grafo com n vértices, e dado o ideal maximal m =
(x1, . . . , xn), temos que se m ∈ Ass(S/Ik) então m ∈ Ass(S/Ik+1), onde
S = K[x1, . . . , xn] para algum corpo K. Assim, dado um ideal primo P ∈
Ass(S/Ik), o resultado acima permite-nos, depois de localizarmos em P ,
concluír que PSP é primo associado de SP/I

k+1SP , o que implica que P
seja, de facto, primo assoacido de S/Ik+1, como se pretende.
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