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Abstract

A exposição que pretendo fazer na XVII Escola de Álgebra é parte de
um trabalho que estamos desenvolvendo em conjunto com D. Levcovitz e
Y. Lequain.

Seja k um corpo de caracteŕıstica zero, A = k[x1, · · · , xn] um domı́nio
que é uma k-álgebra finitamente gerada, D seu módulo de k-derivações
e M um ideal maximal de A. Em [3], A. Seidenberg mostra que: A é
regular se e só se A é D-simples. Mais tarde, em [2], R. Hart mostra que
quando A é D-simples nem sempre existe d ∈ D tal que A seja d-simples.
Mas para anéis do tipo R := AM a situação é bem melhor, a saber, em
[2], Hart mostrou que se R é regular então existe uma k-derivação de R
que torna R d-simples. Portanto juntando os resultados de Seidenberg e
Hart, tem-se que: R := AM é regular se e só se R é d-simples para alguma
k-derivação d de R.

Devido a esta interpretação geométrica da d-simplicidade de anéis
do tipo R := AM torna-se natural investigar sob que condições uma k-
derivação d de R o torna d-simples.

No trabalho [1], que está em fase final de redação para ser submetido
à publicação, o resultado central é o que apresenta uma conexão entre a
simplicidade de aéis do tipo AM , com A sendo um anel de polinômios e o
grau de transcendência do conjunto solução de certos sistemas de equações
diferenciais em k[[t]].

Usando as técnicas que são desenvolvidas no resultato central do tra-
balho pretendo na exposição me concentrar na apresentação de vários
exemplos de anéis d-simples.
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