
Redução de Singularidades de Curvas Anaĺıticas
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Neste trabalho estudamos os germes de curvas anaĺıticas singulares
na origem de C2, e transformações chamadas blow-up ou explosão,
que modificam o espaço ambiente, e por outro lado, simplificam a
curva. Com isso conseguimos mostrar o seguinte Teorema:

Após um número finito de blow-ups, o transformado estrito fi-
nal de uma curva anaĺıtica é uma curva anaĺıtica não singular
transversal ao divisor excepcional.

Para demonstrar este resultado analisamos os seguintes ı́ndices de
tipo multiplicidade associados à curva: a multiplicidade intŕınseca
da curva; a multiplicidade de interseção da curva com seu cone tan-
gente; e o expoente de contato.

Resumo

Um germe de curva anaĺıtica C em um ponto p ∈M , onde M é uma
superf́ıcie complexa, é o conjunto dado pelos zeros de um polinômio
f , isto é, podemos encontrar coordenadas locais (x, y) em p tais que
C = {f(x, y) = 0}, em particular f(p) = 0.

Consideremos duas cópias de C2, chamadas W1 e W2, com coor-
denadas (x, t) e (u, y) respectivamente. Através do biholomorfismo
ϕ : W1 \{t = 0} → W2 \{u = 0} dado por ϕ(x, t) =

(
1
t
, tx
)
, identifi-

camos os pontos de W1 \{t = 0} e W2 \{u = 0} e assim constrúımos

a superf́ıcie complexa C̃2.

Definimos π : C̃2 → C2 por π(x, t) = (x, tx), para (x, t) ∈ W1;
e π(u, y) = (uy, y), para (u, y) ∈ W2. A aplicação π é holomorfa e
está bem definida. Observe que, se 0 = (0, 0) é a origem de C2 então
π−1(0) = {(0, t) ∈ W1} ∪ {(u, 0) ∈ W2}. Portanto, π−1(0) é a reta
projetiva P1.



Definição 1. A aplicação π : C̃2 → C2 é chamada de explosão ou
blow-up da origem de C2. A origem é o centro do blow-up e sua
pré-imagem, π−1(0), é chamada de divisor excepcional.

Se C é um germe de curva anaĺıtica na origem, então π−1(C) =

π−1(0) ∪ C1 onde C1 é um germe de curva anaĺıtica de C̃2 que não
contém π−1(0). Chamamos C1 de transformado estrito de C por π.

Sendo (x, y) as coordenadas na origem de C2. A primeira carta do
blow-up é dada por π−1(x, y) = (x, tx) e o ponto P0 = (x, t) = (0, 0)
é a origem da primeira carta. A segunda carta do blow-up é dada
por π−1(x, y) = (uy, y) e o ponto P∞ = (u, y) = (0, 0) é a origem da
segunda carta.

Seja C = {f(x, y) = 0} e escreva

f(x, y) = fη(x, y) + fη+1(x, y) + fη+2(x, y) + · · ·+ fn(x, y) (1)

onde cada fi(x, y) é um polinômio homogêneo de grau i.

Definição 2. A multiplicidade intŕınseca, ou ordem de f na ori-
gem, m(f ; 0), é o número inteiro positivo η. Dizemos que a origem
é não singular se η = 1. Se η ≥ 2, dizemos que a origem é singular.

Definição 3. O cone tangente de C é: CT (C) = {fη(x, y) = 0}.

Dizemos que as coordenadas x, y são transversais se x não divide
fη(x, y). Neste caso, podemos escrever fη(x, y) = yη + · · · .

A nuvem de Newton nas coordenadas transversais x, y,N (f ;x, y),
é o conjunto dos pontos (m,n), m,n inteiros positivos tais que o
monômio xmyn aparece na equação de f(x, y). O Poĺıgono de New-
ton de f (nas coordenadas x, y) é o fecho convexo em N × N do
conjunto N (f ;x, y).

O primeiro lado do Poĺıgono de Newton é o lado de maior coefi-
ciente angular em módulo; isto é, o lado mais inclinado. Note que,
(0, η) está em N (f ;x, y), e é exatamente a interseção do primeiro
lado do poĺıgono com a ordenada de N × N. Seja (η δ(x,y)(f), 0) a
interseção do primeiro lado com a abcissa de N× N.

Definição 4. O número δ(x,y)(f) é o expoente de contato de f para
as coordenadas x, y.

Deixemos fixada a coordenada (transversal) x.
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Definição 5. O expoente de contato maximal de f é: δx(f) =

max
{
δ(x,y)(f)

}
. Se C é irredut́ıvel então δx(f) não é um número

inteiro.

Proposição 1. Após blow-up, temos duas possibilidades:

1. a multiplicidade intŕınseca da curva baixa;

2. se não temos (1), então o expoente de contato baixa uma uni-
dade.

Teorema 1. Após um número finito de blow-ups, o transformado
estrito final de uma curva anaĺıtica é uma curva anaĺıtica não sin-
gular transversal ao divisor excepcional.

Dem: Observe que, a multiplicidade intŕınseca η da curva C é
um número inteiro positivo e o expoente de contato δ é um número
positivo. Se a multiplicidade intŕınseca da curva se mantém após
blow-up, o expoente de contato baixa uma unidade. Como isto só
pode ocorrer um número finito de vezes, em algum momento a mul-
tiplicidade deve baixar. Por indução, após um número finito de
blow-ups encontramos que o transformado estrito C ′ tem multipli-
cidade intŕınseca igual a 1.
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[2] M. G. Soares, R. S. Mol. Índice de Campos Holomorfos e
Aplicações. [S.I.]: IMPA, 2001.

[3] B. Teissier. Complex Curve Singularities: A Biased Introduc-
tion. Singularities in Geometry and Topology, v. 825, p.887-950,
jan. 2007. DOI: 10.1142/9789812706812 0029.

[4] F. C. Torres. Introducción a la Geometŕıa Anaĺıtica Local. [S.I.]:
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