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Resumo

Neste trabalho, mostra-se que todo anel serial R é auto-dual – isto é, existe

uma dualidade entre RFM e FMR, as categorias dos R-módulos (respectivamente, à

esquerda e à direita) finitamente gerados. Devido ao Teorema de Azumaya–Morita, é

preciso mostrar que R é isomorfo ao anel End(RE), sendo E o envelope injetivo do anel

R/J , com J = Rad(R). Em todo o presente trabalho, não é exibido um isomorfismo entre

R e R∗. A estratégia de prova é baseada nos dois seguintes fatos: (1) Se R é um anel

serial, então R∗ também o é; (2) Todo anel serial é caracterizado por seus invariantes, um

resultado mostrado por H. Kupisch [Ku(1966)]. Então, usando uma prova esboçada em

[Wa], mostra-se que R e R∗ possuem os mesmos invariantes – e, portanto, são isomorfos.

Palavras-chave: Anéis seriais; Dualidade; Invariantes seriais; Série de Kupisch.



Abstract

In this work, we show that every serial ring R is autodual – i.e., there is a duality

between RFM and FMR, which are the categories of finitely generated (respectively, left

and right) R-modules. Due to the Morita–Azumaya’s Theorem, we must show that R

is isomorphic to the ring End(RE), where E is the injective hull of the ring R/J with

J = Rad(R). Throughout this work, we do not show an isomorphism between R and R∗.

The proof strategy is based on two facts: (1) If R is a serial ring, then R∗ is one; (2)

Every serial ring is characterized by its invariants, a result which is shown by H. Kupisch

[Ku(1966)]. So, using a proof is outlined in [Wa], we show that R and R∗ have the same

invariants – and therefore they are isomorphics.

Keywords: Serial rings; Duality; Serial invariants; Kupisch series.
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