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Introdução

Para uma extensão de galois de anéis comutativos com unidade, Chase,
Harison e Rosemberg construı́ram em [1], uma sequência exata envol-
vendo o grupo de Picard, grupo de Brauer relativo e grupos de coho-
mologias. A sequência de Chase-Harison-Rosenberg foi generalizada
para o contexto de anéis no comutativos por Miyashita em 1973, e para
anéis não unitários, apenas com um conjunto de unidades locais, por
El Kaoutit e Gómes-Torrecillas em 2012. Em 2018, Dokuchaev, Pa-
ques e Pinedo, generalizao a sequência trabalhando em um contexto
de ações parciais.

Objetivos

Generalizar as sequência de Miyashita para o contexto de ações par-
ciais e e a seqência de Dokuchaev-Paques-Pinedo, para uma extensão
de anéis não comutativos com unidade.

Resultados

Seja R ⊆ S uma extensão de anéis com mesma unidade. Vamos de-
notar porZ o centro do anelR. Considere PicS(R) o semigrupo dos
R-bimódulos parcialmente inversı́veis e

Θ : G −→ PicS(R)

x 7−→ [Θx]

uma representação parcial com Θx ⊗ Θx−1 ' R1x, onde 1x um
idempotente central deR.
A representação parcial Θ induz uma ação parcial α = (αx, Dx)

sobre Z e assim podemos construir os grupos de cohomologias par-
cial com relação a ação parcial α:

H1
Θ(G,α,Z),H2

Θ(G,α,Z),H3
Θ(G,α,Z).

A representação parcial Θ também induz uma ação parcial α∗ sobre
PicSZ(R) cujos invariantes so dados por:

PicSZ(R)α
∗
= {[P ]; Θx ⊗ P ' P ⊗Θx, ∀ x ∈ G}.

Para uma representação parcial Θ existe uma famı́lia de isomorfismos
deR-bimódulos

fΘ = {fΘ
x,y : Θx ⊗Θy −→ 1xΘxy, x, y ∈ G}.

Se fΘ satisfaz o diagrama comutativo

Θx ⊗Θy ⊗Θz
Θx⊗fΘ

y,z
//

fΘ
x,y⊗Θz

��

Θx ⊗ 1yΘyz 1xyΘx ⊗Θyz

fΘ
x,yz

��

1xΘxy ⊗R Θz fΘ
xy,z

//1x1xyΘxyz

então ∆(Θ) =
⊕

x∈GΘx tem uma estrutura de anel associativo com
unidade, chamado de produto cruzado generalizado parcial. Iden-
tificando R com Θ1, podemos ver R como um subanel de ∆(Θ).
Assim, temos uma extensão de anéis R ⊆ ∆(Θ) com mesma uni-
dade.
Seja ∆(Θ) um produto cruzado generalizado parcial induzido. Defi-

nimos o grupo abeliano

C(Θ/R) = {[∆(Γ)]; Γx|Θx e Γx ⊗ Γx−1 ' R1x}.
com produto dado por

[∆(Γ)][∆(Ω)] =

⊕
x∈G

Γx ⊗Θx−1 ⊗ Ωx

 .
Seja o subgrupo de PicZ(R) definido por

PicZ(R)(G) = {[P ] ∈ PicZ(R);P⊗Θx⊗P−1|Θx, ∀ x ∈ G}.

Dado [P ] ∈ PicZ(R)(G), então x 7→ [ΩP
x ] = [P ⊗ Θx ⊗ P−1]

define uma representação parcial, onde ∆(ΩP) =
⊕

x∈GΩP
x é um

produto cruzado generalizado parcial e [∆(ΩP)] ∈ C(Θ/R). Temos
um morfismo de grupos

L : PicZ(R)(G) −→ C(Θ/R)

[P ] 7−→ [∆(ΩP)]
.

Definimos o grupo de Brauer generalizado como sendo o quociente:

B(Θ/R) =
C(Θ/R)

Im(L)
.

Considerando

PicS0(R) = {[P ] ∈ PicS(R); P |R}.

Temos um morfismo de grupos

ζ : C(Θ/R) −→ Z1(G,α∗,PicS0(R))

[∆(Γ)] 7−→ (x 7−→ [Γx][Θx−1])

DefinimosH
1
(G,α∗,PicS0(R)) pelo quociente

H
1
(G,α∗,PicS0(R)) =

Z1(G,α∗,PicS0(R))

Im(ζ ◦ L)
.

Teorema: A sequência

H1
Θ(G,α,Z) //PZ(∆(Θ/R))(G) //PicZ(R) ∩ PicSZ(R)α

∗

//H2
Θ(G,α,Z) //B(Θ/R) //H

1
(G,α∗,PicS0(R))

//H3
Θ(G,α,Z)

é exata.
Observaçã: Sejam R uma anel comutativo, α = (Dx, αx) uma

ação parcial e Rα ⊂ R uma extensão de Galois α-parcial. Conside-
rando

Θ0 : G −→ PicS(R)

x 7−→ [(Dx)x−1]

onde (Dx)x−1 umR-bimóduloDx com ações definidas por:

r ∗ d = rd e d ∗ r = dαx(r1x−1),

então a sequência do Teorema anterior se reduz a sequência definida
por Dokuchaev-Paques-Pinedo em [2].
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