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Resumo: Em Teoria de Singularidades é comum associar invariantes a germes de variedades, de funções e de aplicações que reflitam as propriedades de tais germes. Dados
invariantes definidos para um mesmo germe a pergunta natural é: qual a relação entre
eles?
Dentre os invariantes dessa teoria destaca-se o número de Milnor, tratado por muitos autores e que foi definido para diversos germes de variedades singulares e de funções
com singularidade isolada. No caso de germes de funções sobre uma singularidade determinantal isolada, o número de Milnor determinantal foi definido por Nuño-Ballesteros,
Oréfice-Okamoto e Tomazella em [9]. Para germes de funções sobre um germe de variedade analı́tica complexa, um invariante que pode-se considerar é a obstrução de Euler de
uma função, definida por Brasselet, Massey, Parameswaran e Seade em [4].
O objetivo deste trabalho é apresentar a relação entre o número de Milnor determinantal e a obstrução de Euler de uma função, para germes de funções analı́ticas
f : (X, 0) ! (C, 0) com singularidade isolada, onde (X, 0) é uma singularidade determinantal isolada. Esta relação pode ser vista em [1].
Para o caso de germes de aplicações f : (Cn , 0) ! (Cn+1 , 0) (com (n, n + 1) nas boas
dimensões de Mather) associa-se dois invariantes: a Ae -codimensão definida e abordada
nos artigos de Mather (ver [11]) e o número de Milnor da imagem definido por Mond
em [6] e Siersma em [10]. Mond em [7] considera o caso n = 1 e demonstra que existe
uma desigualdade entre a Ae -codimensão e o número de Milnor da imagem, o caso n = 2
foi abordado por De Jong e Van Straten em [5] e por Mond em [6], os quais também
obtiveram uma desigualdade entre estes dois invariantes. Para n 3, essa desigualdade
é um problema em aberto, conhecida como a Conjectura de Mond.
Para germes de aplicações f : (X, 0) ! (C2 , 0), com (X, 0) ⇢ (Cn , 0) uma interseção
completa com singularidade isolada de dimensão 1, pode-se associar dois invariantes: a Ae codimensão definida por Mond e Montaldi em [8] e o número de Milnor da imagem definido
em [2] para n = 2 e em [3] para n um natural qualquer. Outro objetivo deste trabalho
é apresentar a relação dada em [2] entre estes dois invariantes, ou seja, a desigualdade
proposta pela Conjectura de Mond no caso de germes de aplicações entre curvas planas.
E, no caso em que n é um natural qualquer, apresentar a igualdade entre estes dois
invariantes dada em [3] para o caso de germes de aplicações entre curvas irredutı́veis
quase homogêneas.
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