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ABSTRACT

The main purpose of this work is the study of the homomorphisms induced in homology by the covering projection
the category of nilpotent spaces.
IVe work in the context of a Serre class C of
groups, which is a generalization

in

nilpotent

of the concept of

Serre

class of abelian groups introduced by Hi.lton, Mislin

and

Roitberg(seeIH,M,R],
Our mai.n result is

[H,R]l)

THEOREM.Let X ------+
X be a regular covering of

a nilpotent

space X. If x is of fi.ni.te type or C is a complete class
then the following conditions are equivalent
i) vGC, where lr i.s the group of covering tr ansformations
of

the

comer ing

X --.-.--,-X;

i i.) The homomorphisme
i.nduced in homologyHqX-----'HqX by
the coveri.ng projection is a C-bijetion for every q
The main point in the proof of this theorem is the useof
somealgebraic results concerning the (co)homologyofgroups
moduloa class C of ni.lpotent groups, (see theorenls
4.1.1;4.1.3).
As applications

we get an improvement of an absolute Hu-

rewi.cz theorem obtai.ned by Hilton and Roitberg (see [H,R].)
and proved some relative form of the saíne theorem.

l\re Riso prove a property

módulo C of the rjK groups

troduced by J.H.C. ]Vhitehead(see [lXr],)

in
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IF{TRODUÇAO

Estudamos neste trabalho,
de Serre de grupos nilpotentes,

no contexto das classes

os homomorfismos i.nduzidos

em homologia por uma projeção de recobrilnento na categoria
dos espaços nilpotentes
Isso nos perlnitirã desenvolver, sob um ponto deva:
ta novo, parte do programa de generalizar
nilpotentes

para os

espaços

(e tambémpara os espaços quase-nilpotentes) têg

nucas e resultados de reconhecida importância e utilidadena
categoria dos espaços simplesmente conexos. Em particular,
pudemos, como aplicações,

dar umaversão melhorada do teorÊ.

ma de Hurewicz módulo C obtido por Flilton
[H,R]l ; obter, para o caso re]ativo,

e Roitberg

uma forma fraca

em

desse

mesmoteorema e provar uma propriedade módulo C dos grupos
I'jK que figuram numaseqLlência exata introduzida
(ver [WJ?) por J.H.C.

eln

1950

Whitehead

Antes de passarmos a descrever o trabalho em si,fg
r erros a Igumas considerações de carãter geral
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Até recentemente, em virtude da importância pratica de resultados como os teoremas de Flurewicz e IVhitehead,
que sÕ eram conhecidos para espaços simplesmente conexos,os
topólogos col\centraram seus esforços no estudo desses empa'
ços. A primeira grande generalização que esses teoremas sofreram se deu no princípio da década de 1950 que, diga-sede
passagem, foi uma época de grandes transformações na Topolg
gia Algêbri-ca. Utilizando técnicas que havia desenvolvidoan
teriormente em sua tese de doutoramento (veja [S].)

sobre a

homologia singular dos espaços fibrados e, introduzindo
conceito de classe de grupos abelianos, J.P.Serre

pode,

o
em

1953 (conf. [S]2), dar uma vasta genera]ização desses teore
mas. Permanecia poi'ém, ainda, a restrição de que os espaços
envolvidos deva.alnser simplesmente conexos, ou, caso

não o

fossem, lílX devia ser um grupo abeliano e sua ação em todos
os outros grupos de homotopi.adevia ser trivial,
como acontece, por exemplo, com os espaços de Hopf. O fato do teorema ser vãli,do para essa categoria mais geral do que ados e2
paços simplesmente conexos não foi mui.to enfatizado na épo'
ca, mesmoporque, essa categori-a não apresentava

evidentes

vantagells sobre a anterior
IKluito mais recentemente, com a observação feitapor
Sul].ivan
construção

em 1970,
funtorial

de que

exi.ste

análoga

na teoria

ã localização

da homotopia

uma

em Ãlgebra,

urna

considerável quantidade de trabalho foi feita nessa direção

111

e se tornou evidente que a categoria dos espaços simplesmen
te conexos não é adequada para o pleno desenvolvimento dessas técnicas.

''This is due principally

to the fact that

does not respect function spaces. We know following
that if X is a (pointed) CIV--complexand IV a finite
CIV-complex,

has

will,

the

then

homotopy

the

tape

of course, fail

function

of

space

X''

a CIV-complex.

of

pointed

However

bÍis].in

e Roitberg

Milnor,
(pointed)

lnaps

its

IV -'--bX

coíi4)onents

to be l-conected even if X is

nected'', escrevem Hi]ton,

it

l-con-

(confronte

[H,Nt,R], pãg. 62). ''f]owever'', prosseguem e]es, ''it turns out
that the componente of X'' are nilpotent

if X i.s

nilpotent

Moreover, the category of nilpotent C.l\r conlplexes is suitable for homotopy theory (as first
and for localization

pointed out by E.

Dror),

techniques.''

b'muitosmatemáticos contribuiraTn para a popularização dos espaços ni.lpotentes

(confronto definição

3.3.0 doca.

pitulo 111). Em particu]ar,

E. Dror (veja [D]) provou,

em

1971, uma generalização do teorema de IVhitehead que i.nclui
esses espaços e [lilton e Roi.tberg demonstraram mais recente
mente (1976) uma versão do teorema de Hurewicz, no caso absoluto, e um teorema de IVhi.tehead para essa categoria de eã
paços (veja, respectivamente, [H,R]l e [H,R]2). Em [H,M,R],
os autores desenvolvem uma teoria de localização para espaços nilpotentes

e fazem diversas

Neste trabalho,

aplicações.

retornainos a ele, após a breve di-

pressão acima, colocamo-nos na categoria dos C.IV.

comple-

xos e, portanto, a menos que se faça menção explícita
trãrio,

emco2:

o termo espaço deve ser tomado sempre nessa acepção,

isto é, um espaço para nos é sempre um C.W.-compl-exo. Se al
gumesvezes insistimos nesse ponto, no texto, e por pura eE.
fase
mo prJ-me3-ro capa-tu-LO, fazemos um rapiao

dos teoremas clássicos

de Hurewicz e IVhitehead destacandoos

pontos que irão apresentar
tufos.

apannacto

Apenas com o intuito

mai.or interesse
de ilustrar

nos capítulos

fg

o ponto de vista

a-

dotado, apresentamos algumas demonstrações
Tratamos em seguida,
Serre,

da generalização,

dada

por

a esses teoremas. Para isso recordamos algumas defi-

nições e propriedades

das classes

de Serre de gl'upas abeli&

nos. O espírito desse capitulo é o mesmodo anterior
Concentrados,para

comodidade do leitor,

no capitulo

111, as definições e os enunciados de teoremas que utilizaremos nos capa-talos
finais do trabalho
Os capítulos quatro, cinco e seis sumarizam nossa
contra bui-çãoao estudo dos espaços nilpotentes

O capítulo IV, (te natureza puramentealgébrica,coD.
tém resultados cruciais para o desenvolvimentodo capítulo
V que e, em essência, topologico. Abordaremosnele,questõl:s
referentes

a (co)holnologia

dos grupos módulo un\a classe

de

Serre C de grupos nilpotentes
No capítulo

V,

estudamos

homomorfismos

induzidos

na homo

logra, por uma projeção de recobre.mento na categoria dos es
paços nilpotentes. O principa] resu].tado do capítulo é o teg
rema 5.3.4 que, juntamente com seus corolários fornece, como exemplificamos no capitulo VI, um meio simples e eficien
te de generalizar
nhecidos

para espaços nilpotentes,

resultados

co-

no caso simplesmente conexo

No capítulo VI fizemos

as aplicações jã mencionadas no

início desta introdução.
É com grande prazer que agradeceTnosa todas pessoas que
nos auxiliavam,

direta ou indiretamente,

te trabalho e, muito particularmente

na elaboração des

aos professores
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pelo
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Peter Jolln Hilton, orientador deste trabalho, pelo estímulo, orientação e amparo nas horas difíceis.
raras qualidades de carãter,

Graças assuas

o Prof. Hilton soube, apesarde
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de prazer
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CAPITULO l

TEOREMAS DE HUREbflCZ CLÁSSICOS
$O - INTRODUÇÃO

Como sabemos, Poi.]icaré, motivado pelo desejo de classifi

car variedades,

foi o primeiro a empregar, de forma sistema

teca, métodos combinatórios no estudo da topologi.a. Numasé
rie de trabalhos piolteiros,

i.ni.ci.ada em 1895 com o artigo

Analysis situa (ver [P]) , desenvo]veu ele as pri-mei.rasidéias
sobre a teoria de honlologia e introduziu o concei.to de grupo fundamental de um espaço. Era inclusive de seu conhecinen
to, embora não tenha deixado demonstração desse fato, a relação existente entre n.X e H.X
Os grupos de homotopia de ordem mais alta sÕ foram, porém, introduzi.dos bem mais tarde, entre os anos de 1932 e
1935, com os trabalhos de E. éech (ver [ée]) e ]V. Hurelvicz
(confronto referências

abaixo).

TambémH. Hopf contribui.ude

forma fundaiítental para o reconhecimento da importância desl
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ses grupos.
f-lurewicz, partindo de uma definição adequada dos grupos
de homotopia (absolutos e relativos) , estudou-os em.profundidade en! quatro artigos famosos (v'er [Hu]) . Eill particu]ar,

definiu, para cada inteiro j, un\homomorfismo
ü.iX ---!bH.iX e
provou que se o espaço X é simplesmente conexo então o primeiro grupo de hoinotopia não nulo é isomorfo ao correspon'
dente grupo de homologia. Provou tainbélnum resulta.do análogo para o caso relativo.
Sendo esses resultados o tema central do nosso trabalho

l

cabem aqui. alguns comentários.
Ê bem sabido que, embora os grupos de homotopia

possam

ser definidos de uma forma bastante simples e geométrica, o
seu calculo, salvo em conhecidas exceções, é extreméLmented.i
fácil

ou mesmoimpossível com os métodos atualmente di-spo-

ni+veis. Em oposição a essa situação,

encontram-se os grupos

de holnologia. De definição mais elaborada e com menos conteúdo geométrico, são eles, no entanto, mais
calculãvei.s.

simplesmente

SomenteQ fato do teorema. de Hurewicz permitir,

através

do isomorfismo comio correspondente grupo de homologia,o cál
culo do primeiro grupo de homotopia não nulo, jã

justifica

a sua importância
Uln aspecto marcante no desenvolvimento da teoria

clãssi-

saca de homotopiaé a exigência de que os espaços envolvidos sejam simplesmenteconexos. O teoremade Hurewi.cz, que
descrevemosacima, não contitui, comoé amplamentesabido,
exceção para esse fato.
Nosso objetivo,

no próximo parágrafo,

é oferecer uma de

monstração para o teorema de Nurewicz.
Entre as possa.fieis demonstrações, escolhemos a que util.i
za a seqüênci.a espectral de uma fibração.

A razão da asco

Iha ê dupla: além de julgarmos ser essa a melhor demonstração para o teorema, ela ilustrará
pJ-tules futuros.

a técnica utilizada

Admitimos, portanto,

nosca

a familiari.dade do lei

tor com a teori.a das seqüências espectrais de Minafi.bração
Entre as muitas referências
destacamos a fonte original,

existentes para esse tópico

)

a tese de doutoramento de J.P

Serre (ver [Sll). Esse é um traba]ho extraordinariamente ]ti
cêdo e bem escrito, cuja leitura
recomendamos.Outra excedente referência

é [H,]V]

No parágrafo 2, damos uma rápida descrição de uma seqiiêg
cia exata descoberta e estudada por J.H.C.Whitehead

([WJ2).

Essa sequência exata nos permi.tira provar um importante adeg
do ao teorema de nurewicz. Provaremos, no capítulo VI, umrÊ.
sultado envolvendo essa seqüência exata
Advertimos o leitor

para o fato de que, sendo clássicoto

do o material do capítulo e dispondo-se de excelente biblio

grafia,

fomos, em a.lguns pontos, bastante concisos. A i.déia

geral é apenas ilustrar
os capa-tulos posteriores.
mos indicar,

técnicas e fornecer subsz'duos para
Além das jã venci-onadas, poderz+a-

como referência,

pa,ra o capztu]o,[M,T]

$l - TEOREMAS

DE

HUREl\rlCZ

1.1.0. Recordemos, rapé.damente, a definição do homomorfismo
Tr.X ---.P.-h H.X de l-lurewicz
Seja an um gerador (existem maneiras naturais de definir
esse gerador) de Hn(Sn). Se [fleTrnX representa a c]asse
homotopia da função contz+nua Sn f X, definimos

de

hnEf] : f*(an)
No caso relativo,

procedemos de maneira análoga. Umele-

mento de Vn(X,A) pode ser interpretado como a cl-asse de homotopia de uma função (En,Sn'l)
tão um gerador Õn de fln(En,Sn'l)
somorfismo Hn(En,Sn'l)

---..-*(X,A).

Escolhendo-se en

(por exemplo, através do .i

--:..» Hn-l(Sn'l))

defi.nimos

hnEf] : f*(8n)
Prova-se então que hn é um homomorfismopara n 2 l (n 2 2
no caso relativo)
Com esses preliminares,
czar o

jã estamos em condições de enun

1.1.1.Teorema de Hurewicz. Seja X um espaço simplesmente co
nexo. São equivalentes as condições

i) Tr.iX : 0

1 sj Én-l

ij.) H.ÍX = 0

1 Éj çn-l

No caso de urnadas condições acima estar verificada,

po

demos afirmar que

iii)

h

e
X ----!b.
''>
F]
v.X
H.X
n.
n é um isomorfismo
lí

DEb'íONSTRAÇÃO

Provaremos que i) implica ii)

e iii).

Dessa implicação

decorre imediatamente a equivalência entre i) e ii)
A demonstração é feita por indução sobre n, Provaremos .i
nicialmente o passo da indução (nz3)

e verificamos,

poste-

riormente, que o teorema é válido para n :: 2
Seja então X um espaço (n-l)

conexo. Nossa hipótese dela:

/

dução assegura que o teorema é verdadeiro para qualquer espaço (n-2) conexo
Consi.detemos agora a fibração
#

QX

.-----....>

EX

---....»

E

onde QX e EX são, respectivalnentc, os espaços dos laçosedos
caminhos em X e o diagrama colnutativo
lr

..

n-]... Í2X

onde as flechas horizontais

''n--l
+'

'>

.,
H

n-]. QX

são os respectivos

mos de Hurewicz, a flecha vertical

homomorfis

da esquerda é um isomor

fi.smo e a flecha vertical
existência

esta

da direita

assegurada

pela

é a transgressão (cuja

hipótese

de

indução)

.

Uma

vez que a hi.pótese de indução nos garante que
T

n-l

h

QX

n

n-l

QX

é um isomorfismo, basta que se prove que a transgressão tag.
bémé, nesse caso, um isomorfismo e teremos a tese
Utilizaremos para i.sso a seqüência espectral da fi.bração
QX ---...+ EX -----..+ X

Observemos, inicialmente,

o diagrama abas.xo, extraÍdodes

sa seqilência espectral
Hn.IQX : E2,n.l --»>E3,n.l

':,..:

---+

>

. '

--..>>
EB n-l

"''»>

1:.

é',«-s

EB+i.t

Pela hipótese de indução, sabemos que HjX : E2,n-j : 0 ,
2 g j sn-l. Po.rtanto, para os mesmosvalores de j , EI n-j
Isso mostra que
E2

0,n-l

n

l

Por outro lado, usando-se o fato que que
EB+:i.l : EO,n-l : o, En+l
(o espaço EX é contractil:)

: 0

(1)

e

O, E

n.

2n,-n+l

conclui-se facilmente que
E

Através

de (1)

n

n
En

( 2)

En,0

(3)

e (2) , obtemos
Hn-lQX

:

Consideremos agora este outro diagrama tambémextraÍdoda
seqüência espectral
Fi X

E2

n-2,1

E

3

3, 2

Uti.lizando-se novamentea hipótese de i.ndução, temos
q

Hn-j(X,Hj-lÇ2X) :: En-j,j-l

: 0,

2 Éj sn-l

o que nos mostra que
Eo

'n-3,2
e portanto que
ii.x : E:,o

U)

9

De (3) e (4) , concluz+mos que Hn-lQX ----"- HnX é um isomorfismo, o que demonstra o passo de indução do teorema

Para provar o teorema no caso n =2, basta observar que,
como xlQX é abeliano, o homomorfismo lílQX

-----'»

ra no di.agrama

T QX

:+ H QX

x

} [l2 X

l

T

é um isomorfismo.

2

Hlç2X que

figa

l

Ea

Esse teoremapode ser relativizado da seguinte forma
1.1.2 TEOREMA
de Hurewicz relativo.

Seja (X,A) umpar de eã

paços tal que A e X são conexos e KIA : lrl(X,A) : 0. São g.
quivalentes

i)

as

lr.i (X,A) :

condições

:

0

1 É j $ n-l

ii.) ni (x,A) : 0

1 $ j $ n-l

No caso

de uma dessas

condições

estar

satisfez.ta,

temos

que

iii)

'an(X,A)

-----''"

Hn(X,A) é um isomorfismo.

É possz+vel demonstrar-se diretamente esse teorema, semfa
dermos apelo ao caso absoluto
Na realidade,

a demonstração prova ambos os casos simul

10

tanealnente. A exemplodo caso absoluto, é feita por indução
sobre o inteiro n.
DEI'lONSTRAÇÃO (esboço de)

do teorema 1.1.2

Provareinos que i) :-+ ii) e iii)
início da indução (n=2)
ComovIA : Trl(X,A) :0,

temos tajnbélnque lrl :0

Portanto, no diagrama comutativa abaixo
v2A -----"'" v2X ------'' Tr2(X,A)

-----'-* 0

H2A ----'-'' H2A '""-"''"

-

V

v

l

H2(X,A)

cujas linhas são exatas, as duas flechas verticais ã esqui.L
da são isotnorfismos (llurewicz absoluto) e portanto
lr2 (x,A) ----"' n2 (x,A)

tambéll\ o é

Exa.tninemosagora o passo de indução
Considere:lias a fibração
QX ----..+ EX , E (X,A)

----

X,A

onde QX e EX são, respectivamente, os espaços dos laços

e,

dos caminhos em X e E(X,A) é o espaço dos caminhos em X com
extremidade em A

Valem, para a seqüencia espect ral associada a essa fibra
Ç

ão,

as igualdades

(ver

[S ]2)

Ei,. :

n,u,A,n.n©

En,0 : Hn(EX,E(X,A))
Convide remos o seguinte diagrama extraído da sequencza es

pectral

n.(x.A) :ei,o --'<.o

--' ''' -'q.o '- <:i :e=.o:q:(EX,n(x,A))

I': l.: l.''

E2

n3

'n-2,1 'n-3,2

nn

'0,n-l

Como

HO(X , A ; Hn-lQX)

e, pela hipótese de indução
nn-j (X,A;Hj-lnX)

: 0

l gJ

temos que

Eli-2,1 : E:-s,z
e portanto

H.(EX,E(X,A)
n
é um isomorfismo

.

iin (x
LÁ' A)

$ n-l

]

;
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Sendo EX contrãtil,

as sequências

exatas

longas

de homo

topia e homologia nos fornecem os isomorfismos
Hn(EX,E(X,A)) ------ Hn-IE(X,A)
lrn(EX,E

(X,A))

----'" nn-lE(X

,A)

Col-Lsi.detemosentão o diagranta comutativa
1-1n(X,A) +---- Hn(EX,E(X,A)) ---

vn(X,A)

Hn-IE(X,A)

-, vn(EX,E(X,A) -- -'- ün-IE(X,A)

Todas as flechas horizontais

são isoiBorfismos. Para a de

monstração de que VnCEX,ECX,A)) -----''"
vn(X,A) é um isolnorfis]no, o ]eitor pode consu]tar [S]2, proposição ] do capítu]o
11. ComoE(X,A) é n-2 conexo, a hi.pótese da indução nos garante que a flexa verti.cal da direita
consequência, a f.lecha vertical

é um isontorfismo.

Em

da esquerda tambémo é. Te-

mos, assim, o passo da indução.
O teorema de Hurewicz relativo

admite o seguinte

1.1.3 COROLÁRIO.Sejam X e Y espaços l-conexos e X l

Y u-

ma apl i.cação contz'nua. São equivalentes as condições
Ê

i) H.iX ---t.--»l-i.iY é um isomorfislno para j < il e um epimorfiã
!uo

para

J
A

g n.

ii.) Tr:X --z---..Tr;Y õ um isolnorfi.smo para j < n e uln epi.mora.ã
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mo para j g n
DEMONSTRAÇÃO

Consi.derando a aplicação cilindro

(mapping cylinder)

da

função X --l-.>Y temos o diagrama comutativo
X --;L..- Y

Yf
onde X ------.»
Yf é uma inclusão e Y um retrato de deformaçãode
Yf
Isso mostra que, sem perda de generalidade, podemoscon
sideral

a função X l

Y como sendo uma inclusão de X em Y

Utilizando-se, então, as sequências exatas longas de ho
mologia e de homotopia, respectivamente, obtemosas equivalencias
(i.)
(i.i)

-c:::::>

H.i (X,Y)

: 0

j s n

.e:-->

'n .i (X,Y)

:

j

onde (i)

e (i.i)

0

g n

são as condições do enunciado do corolário

Aplicando-se o teorema 1 . 1 . 2, temos a tese
Esse corolário,

que, em geral,

Õ falso quando os espaços

X e Y não são l-conexos (no próximo capítulo daremos umexem
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plo) , adqui.re ainda maior substância se lembram\os que, como nossos espaços são C.W. complexos, vale a
1.1.4 PROPOSIÇÃO.Se a função contínua X l
fismos lr.iX f+

Y induz isomol

v.iY em todas as dimensões, então f é uma e-

quivalência de homotopia
As informações contidas no Corolário 1.1.3 e na proposição 1.1.4 são, habitualmente, reunidas num úni.co enunciado,
conhecido comoteorema de IVhitehead.
A importância prática do corolário 1.1.3, que penüite dÊ.
tectar equivalência de homotopiapelos isomorfismos induzidos na homologa.a, fez com que os topõlogos concentrassem
seus esforços nos espaços simplesmenteconexos. Todavi.a, sg
be-se hoje que o corolário 1.1.3 é valido parcaespaços ni.lpotentes.
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S2. SEQÜENCIA EXATA DE J.H.WHITEHEAD

Adendo ao Teorema de Hurewic z

1.2.0.

Eln 1950, J.H.Whi,tehead publicou um longo artigo (ver

M]2) cujo tema central era o estudo de uma sequência exata
da qual daremos uma rtpi.da descrição.
Indicaremos por K um C.IV. complexo, que suporemos l-cone
xo, e por KP o seu p-esqueleto.
momorfismovn(KP'l)

I'.K denotará a imagemdo hg

-------.lr.(KP) induzido pela inclusão
KP'l

; KP

Whitehead mostrou então que, nessas condições,
construir homomorfismos
p+l

K

rpK
lr K.

F K

P

de forma que, se

T K

P

então a sequência

- H,.IK

pode-se

h

HpK é o homomorfismode Hurewicz,
À
-.K

--L

h
",K

--p"''

".K

--"''"

e exata

Na realidade,

IVhitehead não impõe, a priori,

que K seja

si.mplesmente conexo. A construção é feita no caso

geral

e

quando K é simplesmente conexo a seqUênci.a é a que descrevemo s ac ima
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Para as definições do homomorfislnos yo e Xn' bem comopg.
ra a prova da exatidão da sequência, o leitor
tar [H[l ou [b{,T]. Nesta u]tima referência,
ta utilizando-se

poderá consul

a dedução é fei-

pares exatos (exact couples),

cujas condi-

ções de convergência são asseguradas pelo teorema relativo
de Hur ewic z

1.2,1.

Da exatidão da sequência acima, deduz--se facilmente

uln adendo ao teorema de Hurewicz. De fato, suponhamosque K
é (N-l) conexo. Nessas condições, a inclusão KN'l .--........
Kn é
homotopicainentetrivial

e, portanto,

I'p(K) : 0 para p Én
É claro que i.sso implica

então que
'n+ I'~

é um epimorfisnlo
É oportuno chamar a atenção do leitor
ressante

para um fato intÊ

relaci.onado caIU a demonstração do resultado

Poder-se-i-a pensar em fazer

acima

a demonstração do adendo da

mesma forma pela qual demonstramos o teorema, isto

ê, atra-

vés de um argumento de indução, utilizando o diagralüa
T .Ç2X ------b Ho9X

v.X -

> H.X
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Surge, porem, um problema, comomostra o seguinte
1.2.2

EXEMPLO

Se X é simplesmente conexo, já vimos que lr3X ---''" H3X é
um epi.moramo

Não é verdade, porém, que X l-conexo implique que
Tí2QX

-'---+

H2Ç2X

sej a um epimorfismo .

De fato, seja X = K(v,2)

e portanto QX = K(7r,l)

É Óbvio então que v2ç2X= 0
Para que se tenha o exemplo, basta que se encontre umes
paço X tal que H2ç2X" 0.
Lembrandoque H2ç2X: H2lí e, usando-se resultados elemen
tares de (co)homo[ogia de grupos, verifica-se
trivia].mente
que , se fi zermos
T

Z © Z2 , temos

H2f2X

Z2

Complementaremosa observação dizendo que a prova do rg
sulcado em questão pode ser fei-ta por outras vias ,sem se rg

correr ã sequência exata de Whitehead. Contudo, umavez que
iríamos, de qualquer modo, introduzir essa sequência exala,
pois, no capa-tuloVI , provaremos umapropriedade dos grupos
I'.K, escolhemospercorrer o caminhoacima
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Existe ainda um outro ponto para o qual queremos chamar
a atenção.

A implicação

X l-conexo :-:+ vKX ------+ llKX é uln epimol'fislno
permite, através do mesmo argumento de indução que utilizamos na prova

do teorema

relativo

de Hurewicz,

que se demonâ

tre o adendono caso Telati\ro.
Para referência posterior

]..2.3

TEOREMA de cure\ficz re].atino + adendo.

Consideremos o par
xl(X,A)
i)
ii)

enunciámos, então, o

(X,A) onde X e A são conexos e vIA:

: 0. São equivalentes as condições

0

1 Éj çn-l

H-i(X,A) : 0

1 Éj sn-l

v-i (X,A)

;

Na eventualidade de uma dessas condiç.ões estar satisfez
ta, podemos afirmar que
l

ii)

vn(X,A) -----*Hn(X,A) ê um isomorfismo

iv) ün+l(X,A) ---"'' Hn+l(X,A) ê uú epimorfismo

CA PTTULO ll

A TEORIA DE SERRE

$O -INTRODUÇÃO

Em 1952, J.P.Serre,

num conhecido trabalho(verlSl?)

U.

traduziu o conceito de classe de grupos abelianos
''Une classe C est, par définition,
groupes abéliens que vérifie

une collection

certames conditions

de

algébri-

ques simples. Ces conditions expri.ment essentiellement
C estestable
taire:

vis-ã-vis

sois-groupes,

des opérations de I'algébre
groupe quotient, extension.

d'une classe C permet d'introduire

que

élémenLa donnée

des ''C-notions''

ou I'on

''néglige'' les groupes de la classe C (par exemple, un C-i.sg
morphisme est un homomorphismedont le noyau appartientã
A utilização
coisas,

dessas classes permitiu-lhe,

entre

uma ampla generalização dos teoremas clássicos

CF'

outras
de

Hurewic z e IVhitehead
19

20

Uma vez que, na parte final deste trabalho,

utilizamos

e dardos uma farnla ainda mais geral para. alguns desses resul
todos, é sensato que se os reproduza aqui
Comotodo esse materi.al é hoje clássico e as referênci.as
bibliográficas

de que se dispõe para seu estudo anui.toboas,

procederemos, a exemplo do capítulo anterior,

de forma bas-

tante esquemãti.ca
Desenvolvemos, no parágrafo um, a parte da teoria

das

classes de Serre de grupos abelianos que iremos utilizar.
leitor

O

interessado encontrara, ao lado de um desenvolvimen-

to bem mai.s amp]o da teoria,
interessantes

inúmeros exemp].oseobservações

no artigo acima mencionado

O segundo e último parágrafo é dedicado às

generaliza-

ções dos teoremas de Hurewicz e IVhitehead. Sem nenhumapretensão a sermos completos, apenas tentando ilustrar
ias e os métodos utilizados,

enuncia)nos os resultados

as i.alde que

teremos necessidade e esboçalnos al-gumesdemonstrações a tí-

tulo de exemplo
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$1

CLASSES DE SERRE DE GRUPOS ABELIANOS

Faremos agora um pequeno apanhado das definições e propriedades das classes de Serre de grupos abelianos que ire
mos utilizar

no decorrer do capítulo

Não nos preocupamos cóm os aspectos conjuntistas daqueã
tão, assumindo com relação a e]es uma atitude tota].mente in
genua. Apesar di.sso, queremos chamar a atenção do leitorpara o fato de que o termo classe (ou coleção) é usado aquino
sentido que Ihe é dado na teoria dos conjuntos não sendo pol
tanto sinónimo de conjunto
2.1.0. Uma classe de Serre de grupos abelianos 8 ulnacoleção,
não vazia,

C de grupos abelianos satisfazendo

a condição

1) Se A, A' , A'' são grupos abelianos e a sequência
O -----> A' ------ A ----.-.-A'' ----..- O

ê exata, então vale a equivalência
A ' ,A''GC

c:::::+ AeC

Decorre imediatamentedessa definição que
a) todo grupo comumúnico elemento esta emC
c) todo grupo isomorfo a um subgrupo ou a um grupo quociente de um grupo de C esta em C
2.1.1. Frequentemente, para ummelhor desenvolvimentodateo
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ria,

precisamos in\por alguns axiomas supl ement

a re s a

classe

C

t\mencionaremos
os que nos serão úteis

11.) ACC, BGC -:+ A ®B

e tor(A,B)GC.

)
lIB) AGC :-+ A 8 BGC qualquer que seja o gr UPO abeliano

Prova-se, sem dificuldade que lIB i.mplica lIA
111)

AGC

:-:»

H.iAGCI

,

i

à l

Chamaremosde acÍcl i.cas as classes verificando esse aria
ma

A existência ou não de classes não verificando esseaxio
ma é, pelo que o autor sabe, um problema aberto
IV) Qualquer soma direta
C está

(finita

ou não) de grupos

de

em C

As classes que veria.cam esse axioma serão chamadas de
completas

(confronte

3 . 2 . 0)

Prova-se (ver [S]2) que esse axioma in\p]ica. na va]idade
de lIA'

llB e lll

Com frequência utiliza-se

classes verificando

silnulta-

neanlente os axiomas lla e 111 ou lln e 111. Eis portanto al
duns exemplos
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2.1.3.

Classes verificando

1) A classe trivial,
nico elemento

os axi.omas 11. e lll
constituída pelos grupos com um ió-

2) A classe dos grupos abelianos finitamente gerados

3) A classe dos grupos abelianos finitos
4) A classe dos grupos finitos cuja ordem sÓ é di.visível por uma família dada de primos.
2.1.4.

C]asses verificando

os axiomas ]llt, e lll

1) A classe trivial
2) A classe dos grupos aboli.anos de torção
3) A classe dos grupos abelianos de torção cujas p-com
ponentes são nulas para uma família dada de primosp
Esses exemplos verá.ficam tambémo axioma IV
A proposição abaixo, cuja prova damos, no capítulo

IV

Cveja lema 4.1.0) nos será de uti.lidade.
2.1.5.

PROPOSIÇÃO- Sejam A e B grupos aboli.anos com B em C

Se A for finitamente gerado ou se a classe C for
então
i)

completa l

B Q AGC

ii)

Tor (B ,A) GC .

2 . 1 .6

. As C-noções

Ao considerarmos uma classe de grupos C a ideia geral é

podermos, em certo sentido,

negligenciar

os grupos de C, is

24

to é, trata-los

como grupos triviais.

Formalizamos essa ideia, com as definições cabaixo

Diremos que uli]honlomorfismo
A --g..>B de grupos abelianos
ê C-injetor

se ker clCC e, C-sobrejetor

do o homomorfismo for C -injetor

se coker a.GC. Quan':

e C-sobrejetor

diremos

que

ele é C-bijetor
Nesse ponto é instrutivo darmos ujn exemplo
Seja C a classe dos grupos a'belianos de torção, Z o grB
po dos inteiros

e Q o grupo dos racionais.

]
Uma vez que Q/Z é ujn grupo de torção, a inclusão
é , obviamente,

uma

C-bijeção

.

Prova-se.,no entanto, trivialmente

que o iónico

homomor

fismo de Q em21éo homomorfi.smo
nulo que,obviamente, não e
uma C-bijeção
1

.

,

M

Contorna-se essa dificuldade

com uma definição

Dois grupos A e B são C-isomorfos se existe um grupo L
e dois homomorfismos, L --.i-' A e L --&'- B, ambos C-bijetores

Pode-se provar que essa relação é transita.va
Terminamosobservando que valem para C-bijeções. e C-sobrejeções as mesmaspropriedades das injeções e sobrejeções
usuais
Pod e

r
por exemplo, proa'ar faciln\ente
que se
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G

são homomorfi.senos
de grupos abelianos então valem
a) f,g C-injeções --+ g'f C-injeções
b) f,g C-sobrejetores
c) g'f C-injetor

etc

::+

:::-> gf C-sobrejetor
f C-injetor

26
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$2

Veremos agora de que forma as classes de Serre
grupos abelianos permitem generalizar
tule anterior
Ern todo este parágrafo,
Serre acÍclica

de

os resultados do cap!

C indicará uma classe

de grupos abeli-anos. Quando precisarmos

de
que

a classe veria.que a algum outro axi.Olha, mencionaremoso f2
to explicitamente
Começaremosexaminando o caso absoluto
2.2.0 TEORES\.H.
Seja C uma classe \reTific&ndo o axi,oma llA e
X lm espaçoconexo e simplesmente conexo. São equivalentes

i) v.iXGC

l Éj $n-l

ii) H-iXÉ;C

]- Éj $n-l

No caso de umadessas condições estar

verificada,

podemos afi.amar que

iii)

v.X ---..-.H.X é umaC-bijeção

iv) vn+lX ----''-Hn+lX é uma C-sobrejeção
Daremos uín esquemada demonstração de que i) ::+ ii)
e iii) . Contode habito, faremos indução sobre n
Como jã provámos que se vlX :0 então v2X --""-'-H2X é
um isomorfismo, a indução principia tTi\ri.almeute
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Para provarmos o passo da i-ndução (n z3) introduzi
mos a fi.bração
Ç2X

---.-..+

EX

------+

X

e o diagrama comutativa
T

n-l

QX

n-l

onde as flechas vertical.s

wn(EX,QX)

------.-

X

n n' (EX,QX)
'
'

-----..*

[i n x

são os homomorfismosde Hurewicz,

TÍ.(EX,ç2X)----'+lí.X é o isolnorfismo que se utiliza para deduzir a sequência exata de uma fibração,
lín(EX,QX) ----- Trn-lnX
Hn(EX,Ç2X) ----''" Hn-lQX

são isolnorfismos deduzidos, respectivamente,

das sequências

exatas longas de homotopia e de homologia e,
Hn(EX,QX)

----'-' F X

ê umhomomorfismoque se prova, usando a hipótese de indução e a sequência espectral associada a um fibrado relativo,
ser um isomorfismo (confronte [Sl2, Teorema ].A)
Se provarmos que vn.IÇ2X-----'"Hn-lnX é umaC-bijeção,
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teremos que Tr..X.---..-+ X tambémo é e, portanto, estará esta.
belecido o passo da indução
Não podemosconcluir diretamente da hipótese de indução que vn.IQX ---"-'"Hn-.IQXé uma C-bijeção pois, não temos
garantia de que QX é l-conexo.
Seja então T ----.-*QX o recobrimento universal de QX
e,

consid eremos o di.agrama comutati\ro

".-iT

: n.-iT

11::-1 QX

ondea flecha vertical da esquerdaé, obviamente,un isomorfismo
.

ComoT é l-conexo e v.iTÉ;C, l çj sn-2,
de indução, nos fornece que

a }iipi;tese

Hn-IT é uma C-bijeção
Basta provar então que fln.IT ---""+fln-lS2XÉ; uma C-bi
j eção e teremos que
Trn-lÇ2X ---'" Hn-lÇ2X

tambémo seta

A prova de que vn-IT ----'''Hn-IT ê umaC-bijeção
e
feita uti].izando-se a sequência espectral- do recobrimento
T ------' QX (veja o parágrafo dois do capa-tufo V). e envolveum
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argumento análogo ao que usamos para provar
i) -::+ ii)

a

implicação

do teorema 5.3.4 do capítulo V
Aqui, como vlQX atua trivia]mente

pag. 479) , a verificação

em H.iT (ver [S]. ,

de que os conÚcleos relevantes es-

tão em C é fei.ta usando-se a sequência excita
Hplí8HqT
onde

---'----Hp ('n ,HqT)

----+ Tor (HP-lTr

,HqT)

---''" 0

lr = K. S2X

fornecida pelo teorema dos coeficientes
do que a c]asse C verifica
Não é di.fácil

o axioma ]]..

universais elembran
[]

ver que o teorema acima,em geral,não

é verdadeiro se vlX #O. No capítulo V fornecemos um exemplo
desse tipo

No entanto, se o espaço X for tal que vlX é abeli3.
no, pertence a C e opera trivialmente nos grupos de homologia de seu revestimento o teorema acima ê verdadeiro paraX,
(conforme observação 2 da pagina 274 de [S]2)
Esse fato ê utilizado

na demonstração do seguillte

2.2.1. TEOREMA.Seja C uma classe verificando o axioma lln
Sejam X e A dois espaços conexos e l-conexos com AcX. São e
quivalentes as condições
i)

n-i (X,A)GC

l

g j g n-l

ii) ll.i (X,A)GC

l

$j g

n-l
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no caso de umadessas condições estar verificada,

podemos2

firmar que
iii)vn(X,A)

------Hn(X,A) õ umaC-bijeção

iv) Kn+l(X,A) ----''"Hn+l(X,A) é

um a

C-sob releçao

Para a demonstração, que é o análogo na C-teoriada
demonstração do teorema 1.12, ver [S]2
Chamamosa atenção do leitor

para o fato de que a

imposi.ção, no enunci.ado dos teoremas acima, de que a classe
C verifique os axiomas lIA num caso lIB no outro se deve ã
necessidade de nos assegurarmos de que se AGC (e, no casoda
classe C verificar
também!

estão

somente lla,

BÉ;C)então AQB

e Tor(A,B)

em C

Levando-se então em conta que a proposição

2.1.5

nos garante que se A é grupo de C então A@B e Tor(A,B)

es-

tão em C desde que C seja completa ou B finitamente gerado,
vemos que os teoremas 2.2.0 e 2.2.1 permanecem verdadeirosse

trocarmos a exigência de qtle a classe C verifique

os axio-

mas lIA e lIB pela condição dos espaços envolvi.dos serem de
tipo finito ou então que a classe C seja completa
O teorema 2.2.1 admite, como corolário,
2.2.2 TEOREMA.Suponhamosque C verifique

o seguinte

o axioma lIB'

Se-

jam A e X espaços conexos l-conexos e A ---=L-*
X uma aplicação
contínua. São equivalentes as condições
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i) H.i(A) ---Ü--"H.iX ê uma C-bijeção

para l $j <n e uma C-

sobrej eção para j = n
ii)

'üj(A) --!-'" líjX é uma C-bijeção para l Éj «n e uma Csobrejeção para j = n

DEMONSTRAÇÃO

E análoga a demonstração do corolário

1.1.3

(ver

[S]2)
Quando a hipótese de que os espaços envolvidos são
simplesmente conexos não esta verificada,

o teorema acimalE

de deixar de ser verdadeiro como mostra o seguinte
2 . 2 . 3 EXEMPLO

Consideremos a inclusão

SI .......+SlvS2 U e3
f
A função f S2 ---.....b
SlvS2 usada para a colagemde e3
é um representante

do e]emento

2[a]

-Eu].[alGlr2(SivSz)

onde

[a] é a imagemde umgerador de lí2(Sz) pe]a inc]usão
r)

S'

l

q

- S'vS'

e [co] é a imageirt de um gerador de vl(SI)
l

l

pe]a inc]usão

?

[co].[u] é o e]emento obti.do pe]a ação de [co] enl.[a]
Não é difícil

provar

(confronte

[Sp],

pagina

420 !
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exercício

F4) que a inclusão

SI .........SlvS2 U e3
f

induz isolnorfismos entre os grupos fundamentais e entre to
dos

os grupos

de homol-ogia

topia em dimensão dois.

mas não

entre

os grupos

de homo

CA PTTIJLO
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GRUPOS E AÇaES NILPOTENTES. CLASSES DE SERREDE
GRUPOS NILPOTENTES.

ESPAÇOS NILPOTENTES

$O. INTRODUÇÃO

Este é um capítulo de pré-requisitos.

Nele o leitor

en-

contrara defina.ções e enunciados mas nenhumademonstração
e

Não foi nossa i.ntenção fazer um resumo geral dos tópicos
que figuram no tl'tulo mas sim, tão somente, reunir,
cilidade do leitor,

num único local,

para fa-

as defina.ções e result.g

dos que nos pareceram mais especializados e que teremos opor.
tuna.dade de utili.zar nos capl+tulos subsequentes.
Iniciamos recordando, apenas com o intuito

de fixar alin

guageln, umas poucas noções da teoria geral dos grupos. A segui.r, defina.mos ações nilpotentes
suas propriedades.

e mencionamosalgumas

As melhores referências

são [H[l'EH]2 ,[H]3 e [H,M,R]

para esse

de

tópico
-33
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No parágrafo
classes

2 fttzemos um apanhado geral da teoria

de Serre de grupos ni.lpotentes.

Os resultados

dias
ai re.g

nados são de importância fundamental para o desenvolvimento
dos capl+tulos posteriores.

]ndicamos comoreferências

[H,M,R]

e [H ,R]l

Abrimos o último parágrafo comumapequenapropagandados
espaços ni]potentes.

UITlaconsu]ta a [H,M,R] ou a [Su] poderá

ser, nesse sentido, proveitosa.

Ao lado de algumas definições

e propriedades gerais enuncialnos alguns resultados

de cunho

bem mais téclaico. Devemos, com relação a isso, Unir explicação. Tentando manter sob controle,

para não romper o equilz'-

brio do trabalho, a extensão do capítulo,
supor do lei.tor,

acabamos por pies'

neste ponto, e, consequentementena demons-

tração do lema 5.3.3 do capl'tulo V, um conhecimcntrDespecializado um pouco maior do que o pressuposto no resto do trab3.
Iho. Acreditamos, no entanto, que uma vista d'o]hos em [fl]5
dissipara, caso existam, as dificuldades. As principais ref.g
rências são [H]5'E!-],M,R], [H,R]l e [[[,R]2 e, para o feitor
interessado em fatos gerais, colho, por exemplo, as defina.ções
das diversas ações de grupos nas vibrações,

[B]
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$1

GRUPOS E AÇÕES NILPOTENTES

Começamosl-entbrando algumas definições.

3.1.0. A série central inferior
dutivamente pelas i.gualdades

de um grupo G é definida in

I'IG = G , ]'z+IG : [['iG,G],

onde [['JG,G] inda.ca o grupo dos comutadoresde I'XG e G
Convém observar,

no que se refere

à definição

acima, que

a convenção I'uG = G é também frequente na literatura
Quandoexi.star uminteiro positivo
FcG # {l}

e

c tal que

I'c+IG : {l},

diremos que o grupo G é nilpotente
cia c

e tem classe de nilpotên

Segue-se imediatamente dessa definição que todo grupo abeliano é nilpotente.

11, por outro lado, bem conhecido

que

nem todo grupo ni.lpotente é abeliano. Demonstra-se, por exeE
plo, que todo p-grupo finito é nilpotente
3.1.1.

Seja G um grupo e H um subgrupo de G consideremos uma

série de subgrupos
H = G0'GI'...cGk'...cGn

ligando H a G.

: G
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Diremos que essa série é normal se
Gv 4 G

k=0, . . . ,n-l

A notação Gk 'aG indica, como de habito, que Gk é um subgrupo
normal de G.
Se tivermos apenas que
GI.. 4 GI,..pl

k=0 ,...

,n-l

a série é chamada subnormal
Um subgrupo H

do grupo G é, por definição,
subnorlual de G se existir uma série subnormal

um subgrupo

cG n

H

ligando fl a G
A noção de subgrupo subnormal generaliza

a de

subgrupo

normal pois é Óbvio que um subgrupo normal é também subnormal. A recíproca porém não é verdadeira.

Talnbélnnão

ral, verdade que todo subgrupo é subnormal
Vale porém o seguinte resultado,
utilidade

que nos seta de grande

3.]-.2. PROPOSIÇÃO.Se G é unl grupo nilpotente e H é um subgrupo qualquer de G então [i é um subgrupo subnorma] de G.
O leitor encontrara uma demonstração dessa proposiçãobem
com rl

és'VésH}T\lflq

ÉX fiésTHf)'DÇtT9Ff113C

'n97n

nC

9+j'FDtQff)ísq

flllls

'Fj 7fsWlíqc
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acima

em [ R]

3.1.3.

A noção de grupo nilpotente

generaliza-se

através

do

conceito de ação nilpotente
Sejam T e G dois grupos e suponhamosque G é um n-grupo,
isto é, que esteja definida uma ação lí --gl Aut(G) de ll em G,
Csi.mplificaremos a notação escrevendo x.a em vez de u(x) .a)
A ação to permite-nos construir
I':jG

= G,

I'=1+IG

onde gp(x.aba'tb'i)

:

gp(x.aba'lb-l)

indica

i.ndutivamente a série
, xClr,

a€1'l-G,

bGG

iz

l

o gr\lpo gerado pelos elementos

Cx.a)ba'lb-l
Se I'c+IG : {l} para algum inteiro

c, diremos que T opera

nilpotentemente em G e escrevemos classe (u) $c. Se além dis
se

I'=G # {l},

então

classe

(co)

:

c

Decorre dessa defi.nação que a ação trivial

é nilpotente

se e sotnente se o grupo G é nilpotente

É oportuno observar que, embora a nossa definição de ação
nilpotente não seja equi.va]ente a dada em [B,K],

no caso do

grupo G ser nilpotente elas coinci.dem.
Teremos, no capítulo V, oportunidade de usar duas proprzg
dades das ações nilpotentes que decorrem, sem di.faculdade,da
definição:
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3.1.4. Seja H um subgrupo de T e lr --!!!->
Aut(G) uma ação nilpg
tente. A restrição
3.1.5.

de u a H é tambélBuma ação nilpotente

Se T --.É11..»
Aut(G) é ulTtâação nilpotente e H --Ê-b>T

um

epimorfismo de grupos então a ação H u'c: Aut(G) , obtida PS.
la composição de u e c, é ta]Tibén] nilpotente
Na demonstração do lema 5.3.3 utilizarelllos uma outra prg.
priedade,
potentes.

das ações nil

esta de demonstração mais elaborada,

3.1.6. ;TEOREMA.Uma ação u de lí em G induz uma ação de lí nos
grupos de holnologia HnG de G. Se a ação u for nilpotente então a ação induzida nos grupos de homologia tambémo será
Este teorema é o ]ema 1.2 de [H] .
3.1.7.

OBSERVAÇÃO

Queremos chamar a atenção do leitor
na

maioria

principal
T

das

vezes,

(a

prova

do

para o fato de que,

lema

5.3.3

constitui-se

nca

exceção:) estaremos considerando ações de um grupo

num grupo abeli.ano A. Nesse caso: colilo vantagem adicional,

temos o fato de A ad[ni.tir uma estrutura

de Z[Tr] mÓdu]o. ôsso

e o que acontece, por exen-plo, no capa'tule IV onde lr sempre
age sobre um grupo aboli.ano. É claro que, nessas circunstancias,

usando-se a notação aditivo,
I'J'A
U

gp(xa-a) , xGv,

temos a i.gualdade
a€1'

l
U

1 >
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da qual decorre que
I'irIA

: lllTlzA

onde lElr] representa o ideal de aumentação do anel de grupo
Z [lr ] .

(ver

[[{ ,M,R]

)
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CLASSES DE SER}U DE GRUPOSNILPOTENTES

Resumirelnosaqui a parte que nos interess a mais

de

perto

da teoria das classes de grupos nilpotentes
A generalização para grupos nilpotentes da teoria desenvolvida por Serre no caso abeliano foi. feita por Hilton, Fila
[in e Roitberg(verEH,b],R]

eIH,R]).

Da mesmaforma que no

caso aboli.ano, a motivação para essa teoria algébrica surgiu
da Topologia. Mais precisamente do desejo de desenvolver uma
teori.a de Homotopia para espaços nilpotentes nos !nomes

do

que Serre havia feito no caso simplesmente conexo
Vejamos agora algumas definições

3.2.Q! nEFINiÇ:4Ç?. Uma classe de Serre de grupos nilpotentes
õ uma colação não vazia C de grupos nilpotentes

tal que para

qualquer extensão cento'al
N >.-----..»G --.-.-..+> H

de grupos nilpotentes,

vale a equivalência
N ,HeC

Diremos que a classe

a-->

C Õ própria

GÉ;C

se uma das condições

a

baixo se verifica

1) Se A é.um grupo abeliano de C então A é
gerado

finitamente
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11) Se A ê uln grupo abeliano de C então Q)AGC,onde a se
ma direta

inclui um número arbitrário

de ci;pias de A

Quando a condição 11) esta satisfeita

dizemos que acla.:

se e completa

Chamaremosde acÍclica

uma classe C que satisfizer

acon

dição
GGC

Na realidade,
ja satisfeita

::-:>

H.

GGC

,

n

à l

a exigência de que a condição acima este-

apenas pelos grupos abelianos de C já é sufi-

ciente para assegurar a aciclicidade
s i.ção 5 . 4 de [f[ ,M,R])

da classe C (ver propg

Eis alguns exemplos de classes de Serre de grupos nilpg
tentes
1) A classe constituída pelos grupos contendo um Único elemento. Essa classe é chamada de trivial ou então de
classe zero
2) A classe de todos os grupos nilpotentes
3) A classe dos grupos ni.lpotentes finitamente gerados
4) A classe dos grupos nilpotentes

de torção

5) A classe dos grupos nilpotentes

fi.netos

6) A classe dos grupos nilpotentes

de P-torção onde P é u

ma famx'lia de primos
Dois resultados importantes e que utilizaremos

reitera-
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das vezes são dados pelas proposi.ções abaixo. As delüonstrações estão eln [H ,b],R]
;312..1 PROPOSIÇÃO.Seja C uma classe de Serre própria de gry.
pos nilpotentes. Então GeC se e somente se GabeC. Gab indica o abelianizado de G.
3.2.2 PROPOSIÇÃO.Seja C uma classe de Serre propria de gry.
pos ni.lpotentes. Dada uJ1lasequência exata curta

de grupos

nilpotentes
G' > -*

G

} > G''

vale a equivalência
G ' , G''ÉIC <--+

3.2.3.

GGC

Generalizemos agora para o caso nilpotente,

os con-

ceitos de C-i.njeção e C-sobrejeção que i.ntroduzimos no cap.L
tulo anterior quando estudamos classes de grupos abelianos,
Nas considerações seguintes estaremos supondo que a classe
C é própri.a

É claro que a noção de C-injetividade
dificação

ao caso nilpotente.

se adapta sem mo-

Portanto, tambémneste

diremos que o homomorfismoA --!!-,nB é uma C-injeção

caso,
quando

keruÉ;C

A definição de C-sobrejeção ê, no entanto, emconsequê::
cia do fato da imagemde umhomomorfisn\o
não ser necessari.g
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mente um subgrupo normal, mais delicada.

Contornaremos essa

dificuldade explorando o fato de que todo subgrupo de umgrg
po nilpotente é subnormal
3.2.4 DEFINIÇÃO. Seja G um grupo nilpotente e H um subgrupo
de G. Diremos que a inclusão de H em G é uma C-sobrejeção
se existir uma sêri.e subnormal
H = 110'qHlq...'qHk+l

tal que H; /

J/H.

j -l

.

: G

É;C, j=1, . . . .k+l

Isto posto, passemosa defina.ção geral
3.2 5 DEFINICÃO. Seja H --!!- G umhomomorfismo
de grupos nil
potentes. O homomorfismou é C-sobrejetor se a inclusão de
H (H) em G for uma C -sobrej eçâo
Diremos que U é C-bijetor se

H

fol'

C

] etor
inj

e

C

sobre

jetor
0

leitor

en

w

suava

v

bwv

l-rÇIJ-L+ vuqJLçu

u\.fJ.AAIÁ

ções bem como para as propriedades dela decorrentes que fi
guiam na proposição abaixo em [H,R]a

3.2.5 PROPOSIÇÃO. Consideremos os

homomorfismos

n --.à- G --!L- K

de grupos ni.lpotentes. Valem as implicações
i) À,H C-injetivas -:::::p u.X C-inietiva
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l

ii) À,U C-sobrejetivas -::+ U.X C-sobrejetiva
ii) p.À C-injetiva :-<' À C-injetiva

iv) U.À C-sobrejetiva -:+ U C-sobrejetiva
v) U.À C-injetiva,
À C-sobrejetiva ::-:> H C-injetiva
vi) U.À C-sobrejetiva, U C-injetiva :-ç' À C-sobrejetiva
Umoutro resultado -- este central na teoria -- que iremos utilizar ê o seguinte
3.2.6 TEOREMA. (Lema dos cinco módulo C) . Seja C uma classe
de Serre propria de grupos nilpotentes. Consideremos o diagrama

l

0

ul

Po
G

0

2

l

-:

->

3

U2
-

G

2

;:

:;: -.--->.

P3
G

3

H4

1''

G4

cujas linhas são exatas. Se pO é C-sobrejetiva,
C-bijetivas

e U4 e C-injetiva

UI e H3 sãa

então }i2 é C-bijetiva

Reunirelnos agora, para referência posterior,algumas
priedades muito íiteis das classes de Serre

prg.

generalizadas

Suas demonstrações não apresentam nenhumtadificuldades
carão aos cuidados do leitor

e í.i

3.2.7. Se GeC e H e um subgrupo de G então l-lGG. Utiliza-se,
na demonstração, a proposição 3.2.2 e o fato de todo

sub-

grupo de urn grupo ]lilpotente ser subnorlnal
3.2.8.

B, A/BGC --;:' AGC

3.2.9.

Se A --l!+PB é um homomorfislno de grupos e AeC

então
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ImueC

Em particular,

se U ê um epimorfislno, BGC.

3.2.10. Se a sequência A' -----...h
A -----bA'' é excita e A' ,A''eC en
tão AÉ;C
Concluiremos

3.2.11.

com a

OBSERVAÇÃO

Consideremos uma partição do conjunto dos números primos em duas famílias P e Q. Indicaremos por Cn a classe
Serre dos grupos nilpotentes

de

de Q-torção.

Defi.ne-se na teoria de localização

dos grupos nilpoten-

tes os conceitos de P-injeção e de P-sobrejeção

(confronto

[H,M,R] ou [HJ2)
Verifica-se,

sem dificuldade,

que esses conceitos coin-

cidem com as noções de CQ-injeção e CQ-sobrejeção comoas dg.
finimos acima. Essa coincidência, se explorada, mostra que
a teoria das classes de Serre generaliza,
a teoria

da localização

em certo sentido,

46

$3

. ESPAÇOS blILPOTENTES
Jã tivemos oportunidadede venci.onar,na introdução des-

te trabalho, a importância dos espaços nilpotentes. Daremos

agora umadefinição prece.sa desses espaços e venci.onamosal
Runs exemplosque mostramser a categoria por eles constitu'lda bem mais ampla do que a formada pelos C.IV.

complexos

simplesmenteconexos. Fazemos, em seguida, umresumodasprg
priedades desses espaços que isentos utilizar no decorrer do
trabalho

3.3.0.DEFINIÇÃO. Diremos que um C.l\r. complexo X é' nilpotente se for conexo e se a açao de nlX elb vjX for, para
nilpotente

j z2,

Decorre, i.mediatamente, dessa definição que todo C. IV
complexo conexo e simplesmente conexo ê um espaço ]lilpote2:
te
É bem conhecido que se X ê um espaço de Hopf, vlX é abÊ.

liano e opera trivialmente em v.iX, j zl. Consequentemente,
todo espaço de }lopfconexoé nilpotente. Emparticular,
os
grupos de Lie conexossao espaços nilpotentes
No capz+tulo V, pro\faremosque se X e um espaço ni-lpote2.
te e i ------X ê ulB recobrimento qualquer de X então Í é nilnotente
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Uma forma muito Útil de caracterizar

os espaços

nilpotente

é dada pelo seguinte
.ã.=.3..=.Z...!..E9B::yA.
Seja X um C.W. complexo conexo. Uma condição
necessária

e suficiente

para que X seja um espaço nilpoten-

te e' que TrlXseja \.mgruponilpotente e que sua açãonos grupos de ho
lnologia do recobrimento universal de X seja nilpotente
DEMONSTRAÇÃO

Ver pãgi.nas 70 e 71 de [H ,M,R]
Exibidos agora um exemplo, que nos será (útil mais tarde
de um espaço que não é nilpotente

3.3.3 EXEMPLO.IRPz não e nilpotente
Consideremos o recobrimento universa] Sz --.....»]RPz. Ba
pelo teorema 3.3.2 acima,provar que acção u de vlIRPz

:

/2Z em H2(Sz)
Utilizando-se

ZI não é nilpotente
o fato

de

que

a aplicação

antípoda

esfera de dimensão par tem grau -l verifica-se
te que
«,( o)
«, ( 1)

e portanto
I'zZ
U

gp(u (1) . x-x = -2x)

2 Z

em uma

imediataínen
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Uma simples indução nos leva a
r''

- 2''"'z

e portanto conão ê nilpotente
É claro que o raciocínio acima se generali,za de forma

a

nos permiti.r mostrar que se n e par IRpnnão e nilpotente
Na realidade a demonstração acima nos mostra que RPznâo
é nem mesmo homologicamente nilpotente.
homologicamente ni.lpotente ver 5.3.7,

Embora não se vã utiliza-la
alertar

(Para a definiçãode
comentário l)

neste trabalho, ê oportuno

o leitor para o fato de que os espaços nilpotentes

admitejn umacaracterização

mais geométrica

3.3.4 TEOREbqA.Seja X um C.\q. comi)lexo conexo. Então X éni!
potente se e somente se o seu sistema de Postnikov admiteum
refinamento principal
Concluiremos o parágrafo com algumas definições e resul
tados que utilizaremos na demonstração do lema 5.3.3 do capa-tuboV. A referência
3:3:j

para esses ti;picos é [H]5

DEFINICÃO. Seja F ------E -----,-B uma fibração com todos

os espaços conexos. Diremos que essa fibração

é.nilpotente

se líIE operar nilpotentemente nos grupos de holnotopia de F
(inclusive lrIF) e que ela é quase-nilpotente se lrIB operar
nilpotentemente nos grupos de homologia de F
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Esses dois conceitos estão relacionados pelo seguinte
3.3.6 TEOREMA.Seja F -----.-E -----.-B urra fibração com todos os
espaços conexos. Essa vibração 1; nilpotente se e somente se
ela for quase-nilpotente

e F for nilpotente

Este teorema é o corolário

2.2 de [Hlt;

O próximo teorema 8 um resultado essencial para ademons
tração do lema 5.3.3.

3.3.7 TEOREMA. Seja F

------b

E

-----+ B

uma fibração quase nilpo-

tente sobre a qual age o grupo G. Então
(a) Se G age nilpotentemente emHpB, p ÉP, e emliqF, q çQ,
então G age ni-lpotentemente em HnE, n ÉN -min(P.Q)
(b) Se G age nilpotentementeem HnB, P sP, em em fl..E, n gN,
então G age nilpotentemente em H.F, q çQ =min(P-l,N)
(c) Se G age nilpotentemente em HnF, q s;Q, e em H.E, n sN,
então G age ni-lpotentemente eln H.B, p$P :min(Q+l,N)

CAPÍTULO iV
ALGUNS RESULTADOS ALGÉBRICOS RELATIVOS
A (CO)HOlqOLOGIA DE GRUPOS MÓDULO C

$O. INTRODUÇÃO

Concentrados neste capítulo todos os resultados referentes à (co)homologa.a de grupos módulo C que
neste trabalho.

Esses I'esultados,

se própri.o, serão cruciais
to V.

obtivemos

ao lado de seu interes

ao desenvolvimento do capítu-

O conceito de classe de Serre generalizada, i.ntroduzi
do por Hi.lton, blislin e Roitberg (verIH,M,R]) , desempenha

rã umpapel fundamentalem tudo que faremos. Todos os nos
sos resultados envolverão umaclasse C que será sempresg
posta própria e acíclica
É bom que sc fri.se

que não tratamos a homologia e

a

cohomologiaem pé de igualdade. Apenas comrelação ã pri51
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moira procuramos ser mais completos. Na realidade,

uin Ún.}

co resultado se refere explicitamente ã cohoínologia e para obtê-lo

tivemos que nos restringir

aos grupos

fi.nita-

lnente gerados
As principais

IH,M,R] e ]U,R].

referências

para ente capl+tulo

sãa

Também são de uti]idade

[F[[l eEH]2' Embg
ra em ISI só se considere classes de grupos aboli-anos a
sua consulta poderá ser proveitosa.

No que diz respeito a

questões gerais de Ãlgebra Holnológica, IH,S] e ]Pi]
boas referências

são

No decorrer do capítulo utilizamos livremente as nota
ções usuais da Ãlgébra Homológica. Em parti.Guiar,

indica-

mos por Z]lí] o anel de grupo do grupo T e por lLlr] o seu
ideal de atllnentação.
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$1 .

110b'lOLOGIA

Neste parágrafo e no próximo C representara sempre u
ma classe de Serre própria e aclíclica de grupos nilpoten
tes
4.1.0.

LERIA Sejam A e B grupos abelianos com B em CI. Se

A for finitamente

gerado ou se a classe C for completa eB

tao
i) B®A C C.
ii)

Tor(B,A)

€ C

DEI'lONSTRAÇÃO de i)

Seja K--!L>L-t>>Auma apresentação livre de A
btultiplicando tensorialmente por B obtemos a seqUên
cia excita
B (8 K.!@!!->B® LJgSi-->B (8 A-->

ComoL é livre,

O

B(8L é isomorfo a uma soma direta

de

cõpi.as de B.
Se a classe C for completa é então óbvio que Be)L € C

Caso contrario, teremos, por hipótese, que A e B são finitaiíiente gerados e portanto
ção

O-->K >L >A-->O

podemos construir

a apresenta-
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comi L

finitamente gerado o que tambémimplica que B(8L eC

O fato de B®l estar em C e le)c: ser epimorfismo nos
permite concluir que B®A É; C o que demonstra i)
DEblONSTRAÇÃO de

ii)

A demonstração é na realidade um corolári.o da demons-

tração de i.). De fato, consideremosnovamentea sequência
exata
B ® K-.}@E->B ® L--11:9Ê->B® A-

->0

O mesmoargumentoque usamosacima para provar
B®l esta em C mostra que B®K pertence a C. É claro

que
en-

tão que ker IG)p -Lainbéln
está en} C o que conclui a demonstração pois Tor(A,B)
4.1.1.
potente)

= ker l ® u

TEOREMA Sejam T uJn grupo (não necessariamente
tal que

Hiv € C, i-zl, e A um grupo abeliano

nil
mu-

nido de umaestrutura de Z]v] móduloã direita
induzida
por umaação nilpotente u de lí emA. Se A for finitamente
gerado (como grupo) ou C completa então Hj(v,A)

todo inteiro iàl

É; C para

DEbfONSTRAÇÃO

Seta feita por indução sobre a classe de nilpotência
da ação u.
1) Prova de que o teorema é verdadeiro quando a

aÇ8.0

5S

é trivial

(classe

(u)

;

l)

Nesse caso o teorema dos coeficientes

universal,s

nos

fornece a sequência exata
O

>Hix®A

>Hi(K,A)-->Tor(Hi.lv,A)

>0

Para obtermos a tese resta provar então que H;w®A e
Tor(Hi.lv,A)

estão em C quando izl

Por hipótese, para todo i21, Flix G C e, portanto, pelo lema 4.1.0. , HilíQ3A G C. O mesmoargumentoiuostra que
para iz2 Tor(Hi.lv,A)

esta em C. O caso i=1 é trivial

Tor(Hov

= 0

,A)

= Tor(Z

,A)

pois

A Última igualdade decorre do fato de Z ser li.vre
2) Provaremos agora que a suposição de que o teorema
õ verdadeiro para ações de classe menorou igual a n-l impli
ca em sua validade para ações de classe n
]
Consideramos a sequência exata de Zílíl módulos

O-->1'

>A-->A/1'

>0

Essa seqUeltci.a induz uma sequência exata longa de ho
mologia da qual destacamos , para analise,
onde izl

Hj.(lr,I')

>Hi(x,A)

o trecho

>Hi(v,A/F)

Como as ações de lr em I' e A/I'

tem classe n-l

e

l
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respectivamente, a hipótese de indução nos di.z que as gr.g
pos Hj(K,I')

e HI(ü,A/I')

estão em C. Esse fato e a exati--

dão da sequência a que os grupos pertencem nos
Cconfronte

a

propriedade

3.2.10.)

garantem

que Hj(v,A)

ta em C. O arguiBento de indução está então completo e
te trema

4.1.2.

demons

tudo

eso

.

OBSERVAÇÕES

1) Ao lado de enfatizarmos o fato de não havermos suposto o grupo lr nilpotente queremos lembrar ao leitor

que,

como son\ente consideramos classes acíclicas

que

é claro

C então Hjw É; C, iz.l. Nas aplicações do
teorema
4.1.1. (e dos outros resultados deste capítulo) ã tipologia, nos capítulos V e VI, a condição T € C estará (para
uma conveniente escolha da classe C) sempre
satisfeita
se

ü

É;

por estarmos trabalhando comespaços nilpotentes. Existem,
no entanto, situações importantes nas quais apenas a condição H-ilí € C, iàl,

se verifica

2) Vi-mosacima que T € C

(5.3.7.,

comentário l)

(n,A) € C, izl

Seta a restrição izl essencial? A igualdade }io(v,A)::A,
que

se verifica

sempre

que a ação

tra que sim. Na realidade,

de T em A é trivial,

moj.

prova-se (confronte teoremaS.6.

de [H.M.R]) que se as hipóteses do teorema 4.1.1.

estive-
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relê verificadas e T É; C então flo(lr,A) € C <-> A G C. Esse
fato dã ao teorema 4.1.4. um caráter até certo ponto surpreendente
Provaremos agora uln teorema que admite uln corolário (corolãri.o

4.1.4.)

que nos será de grande valia no capítulo V. As hi

póte$es são (a não ser pelo fato de agora exigir'mos
H.iv € C apenas para i:l)

que

as ]nesmasdo teorema 4.1.1

1.:.!.=.ã.:...!.:EQllBIEl8:
Seja lí um grupo (não necessariamente nilpotente) tal que o seu abelianizado 'Kab esteja em C e, A
um grupo abeliano munido de uma estrutura de Ztlrl-módulo
ã direita

induzida por uma ação nilpotente w de lr emA. Se

A for finitamente gerado ou C completa podemos

afi.amar

que
i)

Wel

[lr]

€

C

ii) A.l llrll : I'l-+IAG C para todo inteiro i>l
DEMONSTRAÇÃO de i)

Por indução sobre a classe de nilpotência

1) Se a ação u for trivial
A?l

Hi

[lr]

;

s abemos

de u

que

H: (v ,A)

(v ,A) = Fl:v ®A.

A primeira igualdade é bastante collhecida (ver,

por
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exemplo, pag. 192 de [H,S]) e a segunda é, como jã
na demonstração do teorema 4.1.1.,
ma dos coeficientes

universais.

vimos

consequência do teore-

Para concluir a demonstra

ção resta observar que colhoHi K está elnC (HIT ; líab:) , Pe.
lo

lema

4.1.0.

,

Hllíe)A

também

esta

ent

C.

2) Suponhamoso resultado válido para ações de classe
$n-l e consideremos a sequência exata
O-->1'

>A

>A/1'

>0.

blultiplicando tensorialmente por l ]lr] obter\os a
quência (também exata)
r$1]xJ-->A$1]-']

>A/F®l]v]

se-

»0

A exatidão da sequência e a hip(5tese de indução (que
nos garante que

I'?l]n]

vajn então a concluir que
argumento de indução.
DEMONSTRAÇÃO

e A/I'vl]v] estão em C) nos leA?l]lr]

mostrar

que A.l

]lí]

está

é um subgrupo de A

em C

Consideremos a aplicação
Axl

o

de ii)

Comopara todo jzl A.lEvIJ
ta

€ C, o que completa

[lr] -L->A.

l [V]

defi-nada por H(a,x) = a.x
Podemosentão construir

o diagrama comutativo

1 [«] ,

be
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Axl [-í]

-E--->

A.l

['ü]
À

A?l

[«]

onde X(a ®x) = a.x
O fato de X ser um epimorfismo (A.leva

é gerado por

elementos da forma ax) e de AxlÍv] € C (item i) do teorema) nos mostra que A.l]'n] C C.
[]
4.1.4.

COROLÁRl9 Sejam T uln grupo tal que Trab € C e A um

grupo abeliano no qual lr age nilpotentelnente. Se A for fi
nitamente gerado ou C for completa então

a

projeção

A--E-->(A)v' onde (A). ; A/r é uma C bijeção.
DEN10NqTRATÃn

Como E é una sobrejeção basta ol)servas que ker c = 1' = A.lElr]

esta, pelo item ii) do teorema acima, em C.

[]

4 . 1 . 5 . CObWNTÁRIOS

1) Na demonstração do teorema 4.1.1.
ra

deck.diva

o

fato

da

ação

u

de

T

em

A

usamos de maneiser

nilpotente.

E11

bota essa hipótese seja aparentemente indispensável,

não

possuimos um contra-exemplo para o teorema no caso
não estar satisfeita

dela

2) Considerando-se a classe C dos grupos nilpotentes
de torção e um grupo T com dois elementos (que indicare-
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mos por l e -l)

consegue-se .facilmente um conta'a-exemplo

para o teoretna 4.1.3.

e para o corolário

da ação não ser ni]potente.
.n

;

no

caso

])e fato, suponhamosque rr opg.

re no grupo ZI dos inteiros
u(-1)

4.1.4.

através de uma ação u tal

que

-n

(essa é exatamente a ação de líiC[RP2) ent H20RP2) considera.

da no capítulo lll)
As igualdades
l llíln'l.z
}nostralb,

nn

: rn(Z) = 2n'lZ
ir;.nA

p

n.n

7

'Z

7

}

que a açao

iiao

e

nil

potente
Comol ]v].Z = 2Z não pertence a C por não ser um grupo
de torção, temos um contra-exemplo para q item ii)
reina e para seu corolário

(se considerarmos a

do teo
projeção

Z ---S---,Z/l]v].Z' ker c : llxlZ g C e portanto c não é C-in
jetora)
Por s er o hon\omorfismo
z'?l [«]

-* z.l [«]

sobrejetor, concluilnos que Z#l]K] não pertence a C e pol
tanto também o item i) do teorema não se verifica
3) A hipótese de que o grupo A do corolário

4.1.3.

sc

ja abeliano é iíriprescindível colhopodemosver pelo seguia:
te exelitplo: Seja C a classe trivial (classe C constituída
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por grupos com um Único elemento) , lí um grupo de C e supg.
nhamos que A não seja abeliano. Nessas condições [A,A]
não trivial

A/I' ; Aab' Essa igualdade é conseqUênci.a

é
do

fato de T ser trivial e da própria definição de r : I',2A
no caso de A não ser abeliano (confronto 3.1.3.). É claro
então que a projeção A --g-'' A/I' não pode ser uma C-bijeção
pois

ker

c = [A,A]

/l C

Finalizamos o parágrafo com uma proposição que usamos
no capítulo V para mostrar que os resultados lã obtidos
não exigem que se utilize homologia comcoeficientes inteiros.
4.1.6.

PROPOSIÇÃO Sejam Bi,

Bi --3'» Bz uma C-bijeção.

Bz, A grupos abelianos

Se A for finitamente

gerado

e

ou

se a classe C for completa então os hoinon\orfismos

Bica
Tor(Bi

,A)

-à91--.> BzG)A
---À!--'

Tor(Bz

,A)

são tambémC-bij eções
DEMONSTRAÇÃO

Consideramos o homomorfi.seloÀ como composto de um epi
morfismo com um inonomorfismocomo o indicado no di.agrama
r rl ínl l t n t

l lrr-\.

Bi

Bz

Im À
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onde Xi é o próprio homomorfismoÀ com o contra-domínio al
terado bata Im X e X2 e a inclusão
É claro que ker Xi : ker À e coker Xz : coker À e po!
tanto as sequências
(1)

i .

.

X.i

O ----' ker À --:-L-'Bt ---:=-b.Im À

(2) O ------>
Im

À ---À-l-> B2

--Pg--> coker À

onde ii e pz tem os significados

-- O

-------+
O

óbvios (inclusão e projg.

ção) são exatas. Utilizaremos mais adiante o fato (decorrente de BI -3=-' B2 ser urna C-bijeção)
es tareill

de ker À e coker

À

em C

A decomposiçãoacima nos permite construir os diagra
n\as comutativos
Bica

-- À®l

x:»l \

-.> Bz®A

/

À,«l

1 }11 À®A

Tor(Bi

,A)

À=-'

Tor(B2

x:* \

/À:*
R

Tor(lllt À,A)

Umavez que sabemosque a composi.ção de C-bijeções
uma C-bijeção basta provar que )-i®l, Àz®l, Xi+, X2*
C-bij eções e teremos a tese .
Exame.netos a sequência exata
O -------* Tor(Im À,A) --.à-:-:-' Tor(B2 ,A) --1-2-!-* Tor(coker À,A)
.!!!+nIm }.a)A

2Q9] Bz®A P2«)ll

,A)

coker Àe)A----->O

é
sao

63

Pelo Lema 4.1.0. , Tor(coker À,A) e coker À8)Aestão em
C e, portanto, X2* e Xz®l são C- bijeções.

Para provar que

À:* e Xi l são C-bijeções utilizamos a sequência exata in
duzida

por

(1)
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S2.

COHOblOLOGIA

Examinaremosagora quais resultados podemos transpo.!
tar,

a parti.r do que fizemos no parágrafo anteri.or,

para

a cohomologia. Nossa intenção não é, como jã foi dito
introdução a este capítulo,

fazer um estudo

na

aprofundado

da situação coholüológica, mas, tão somente, utilizar
teorema dos coeficientes

universais

o

coIRoponte entre

as

teorias homológica e cohomológica. Essa é a razão de não
tentarmos demonstrar resultados ''alLálogos'' a 4.1.3.

e a

4.1.4. embora seja provavel que, con\ as devidas adaptações
eles possam ser enunciados
Começare)nos com o seguinte

4.2.0.

LEl\ÍA Sejam A e B grupos abelianos finitamente

rados. Se A pertencer a C, Hom(A,B) e Ext(A,B)

ge-

também

pertencerão a C.
DEblONSTRAÇÃO
Sendo

A uln grupo

tra-se jn,sl,
isoinorfislnos

abeliano

sem dificuldade

e flnitalnente

a existência

gerado

demonâ.

dos seguintes

Hom(A,IZ)

;

LA ,

llo)n (A ,IZ/mZ)

;

A/lnA

Ext(A,Z)

;

TA,

Ext(A,Z/mZ) ; TA/mTA

onde LA e TA indicam, respectivamente, as partes livre

e
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de torção do grupo A. É claro então que basta que A está.
ja em C para que qualquer dos grupos que figuram nos isomorfismos acima estes a eln C
Utilizando

os isomorfismos
n
n
llom(A,.OIBi) ; '©IHom(A,Bi)
Ext(A,i©].Bi)

;

'©lExt(A,Bi)

,

lembrando que B é isolnorfo a uma soma direta finita

de

grupos CJ-clicos (B é finitamente gerado) levando em conta
o que vimos acima concluímos que Hom(A,B) e Ext(A,B)
são
somas diretas fmi.tas de grupos pertencentes a C e portal
to

também

estão

em C

Existe um contra-exemplo bastante simples para o lema
acima no caso do grupo A não ser finitamente gerado. Para
construí-lo

consideramos a classe C dos grupos nilpoten-

tes de torção e definimos o grupo

A

pela

igualdade

A:jÉIN+Aj onde Aj:Z/jZ e N+ é o conjunto dos números natul ai.s es tritamente positivos .
É claro que A é um grupo de torção e portanto esta

em

C. Tambémnão hã dúvida que A não é finitamente gerado
Tolnalnospara B o grupo Z dos inteiros
isolnorfismos
Ext(

© A.i ,z)

jCN... '

;

n

jm...

Ext

(AI

'

,Z)

utilizando

os
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Ext(A.i,Z)
vemos

que

;

Ext(A,B)

;

Portanto Ext(A,B)
de torção,

A]
JI

A;

j®...'

não está elll C por não ser uln

Temos assim o contra-exemplo.

Delnonstrarelnos agora um resultado

ra a cohoinolagia, do teorema 4.1.1.
4.2.1.

grupo

que é o análogo, p2

do parágrafo anterior

TEOREMA Seja A um grupo abeliano finitainente gera

do e T ulngrupo tal que se i?l

HJTr é finitamente

pertence a C. Suporemos A lnuni.do de uma estrutura

gerado

e

de Z]lr]

módulo ã esquerda induzida por uma ação nilpotente u de T

elnA. Nessas condições Hi(lí,A) € C, izl.
DEMONSTRAÇÃO

Por indução sobre a classe de nilpotênci.a de u.

1) A ação

co é

trivial

Consideramos a seqtJÍ;ncia exata
o

-' Ext(Hi.l

lí ,A) -----'- ui (ll ,A)

----' nona(niv,A)

-----'-o

aa pelo
dada
pelo te
teorema dos coeficientes universais.
Coiro o leira

4.2.0. e a igualdade Ext(Hov,A):Ext(Z,A)=0

nos garantem que para i->1 Ext(Hi-llí,A) e Hom(Hix,A) estão
em C, temos que H'(lr,A) tambémestá em C

2) Provámos que a suposição

de que o teorema é valido.

para ações de classe $n-l implica na sua validade

para

ações de classe n
Escreve-se a sequência exala longa de cohomologia induzida pela seqUênci.a exata de Z]lí] módulos
o -----*r
-'-A ---'-"''A/r ----"''o
(r;r.:.A)
e argumenta-se como no final da demonstração do teorema
4

l l
É claro

que, a exemplo do que ocorre

aqui tantbém não podemos pretender
teorema, ll'(v,A)

€ C (confroltte

O próximo resultado,
grato,

com a homologia,

que, nas hipóteses
4.1.2.,

do

observação 2)

com o qual encerralnos este para

mostrara a sua utilidade ao tratarmos da cohomolo

gia no próximo capítulo.
4.2.2.

PROPOSiÇA9 Sejam Ai, A2 e B grupos abelianos fin.i

tamente gerados e Ai --9---'-A2 uma C-bijeção.

Nessas condi-

ções os homomorfismos
Hom (A2

Ext (Az ,B)

induzidos por

[lom(Ai,B)

, B)

+ Ext (AI ,B)

@, são tambémC-bijeções

DEb'lONSTRAÇÃO

É, com as devidas adaptações,

uma repetição

da demons
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tração da proposição 4.1.6.

e portanto nos satisfaremosem

apresenta-la esquematicamente.

A fatoração de + indicada no di.agralnacomutativo
Ai

@ + Az

@I'
im

nos permite construir
tivos
nout(A,,B)

os diagramas abaixo, tambémcomutanom(A: ,B)
+

/ 'b:

Ext (A2 ,B)

----ll!'---- Ext (Ai , B)

\

+
'b2

Holn(IJn @,B)

Ext(Itl} +,B)

(Estamos aqui cometendo um abuso de notação,

usual na

Á[gebra Holno[ógica, dando a ]-tomolnorfismosdiferentes
mean\o

o

]lonie : )

É claro que se provarmos que eln cada um dos diagramas
a cima

$; e

+; são C-bijeções

teremos a tese

Demonstratnos isso considerando as sequências
1)

0 -----'

2)

0

ker

-> lin

$ ---1L-3--.--*Ai

$

--Êl--'

Im

+

Jb-u A, -llZ-,colar d) ----''O

e examillandoas sequências exatas longas obtidas pela

a-

plicação do funtor Hollta elas levando em conta o fato de,
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pe[o

Lema

e Ext(coker

4.2.0.

Hoin(]<er

4),B) estarem

(b,B)

, Hoilt(coker

em C.

(>,B),

Ext(ker

(b,B)

CAPITULO V
HOMOLOGIA MÓDULOC DE RECOBRIMENTOS DE ESPAÇOS NILPOTENTES

SO. INTRODUÇÃO

De volta à Topologia, colheremos os frutos de nossa rã
poda incursão pela Ãlgebra. Usando métodos elementares

e

sem complicações técnicas obteremos informações sobre

os

grupos de homologia de recobrimentos de espaços nilpotentes que nos permitirão,

como exemplificamos no capítulo Vl;

desenvolver de uma forma nova, o programa de transportar,
da categoria dos espaços simplesmente conexos para a categoria dos espaços nilpotentes,

técnicas e resultados de re

conhecida i-mportãnci.a
O objetivo dos parágrafos um e dois é comparar o comportamento, face a uma projeção de recobrimento, dos grupos
de homotopia e homologia. Colho é sabido, o que se verifica

é que, apesar do comportamento dos grupos de hoinotopia ser
71
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muito bom, é muito difícil

prever o que acontece com a ho

mologia

O parágrafo três é mais longo. ConheçacomU]TI estudo
das propriedades mais simples dos recobrimentos de espaços nilpotentes

e culmina comio teorema 5.3.4.

)na e seus corolários

são os principais

Esse teore

resultados do cap.Í

tulo e, provavelmente, de todo o trabalho.
No parágrafo quatro indicamos uma roTUlasimples,

mas

que provavelmente não é a que dá melhores resultados,

de

trai\sferir
Isso

para o caso relata.vo o corolãri.o 5.3.5
nos

perlnitirã,

forma relativa

no capítulo

VI,

apresentar

unia

do teorema de Hurewicz módulo CI para espa-

ços ]lilpotentes
O quinto e Último parágrafo trata da cohomologia.
enfoque é, de certa forJna, superficial.

O

Um tratamento mais

aprofundado exigiria um desenvolvimento maior da parte a.l
gébrica estudada no capítulo anterior. As referências gerais para o capítulo sãoIH,M,R],

[H],[H,RJi,[H,R]z.

ferecemos, no texto, indicações mais precisas

O-
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SI.

ESPAÇOS DE RECOBRIMENT0: PROPRIEDADESHOiv10TÓPICASE

DE LEVANTAI,UNTO

5.1.0.

Seja X uln c.w.complexo

conexo e X ---....-X

um

recobrimento qualquer de X na categoria dos espaços topológicos.

É bem sabido (ver [W])que, nessas. condições, podemos

dar a X, através de uma decotnposição celular conveniente,
uma estrutura

de c.w.complexo, de forma que a aplicação p

seja

Também é bastante

celular.

todo espaço topológico admite

conhecido

o fato de que nem

um recobrimento universal

Comoesse é uJn ponto básico para o desenvolvimento da teo
ria, é usual exigirlnos que os espaços considerados satisfa

çaJn alguma condição suplementar (por exemplo, que

sejam

selni-localmente simplesmente conexos) que nos assegure

a

existência

a

desses recobrimentos. Se nos restringe.rios

espaços que admitem ullia estrutura
preocupação deixa de existir.
paços são localmente contrãteis.

de c.w.complexo,

essa

A razão disso é que tai.s es
Essa é uma

propriedade

bastante forte e que permite um desenvolvimento completo
da teoria dos.recobrimentos. Umespaço localmente contrátil, além de ser localmente conexo por caminhos e selni-localmente simplesmente conexo, possui muitas outras proprig.
dades agradáveis do ponto de vista da teoria da homotoAs considerações acitna devem ter convencido o leitor
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de que na categoria dos c.w.complexos, na qual nos coloca
lhos neste trabalho,

a teoria dos recobrimentos se alnbi.en-.

ta conabastante naturalidade
Passamos agora a descrever alga,umas propriedades homotÓ
q

picas e de levantamento dos revestimentos
Salvo menção eln contrário, estaremos supondo

sempre

que os espaços com que tratalítos sao conexos

5.1.]..

Consideremos uln recobriillento X

dois pontos ío e í& de p'i(xü).

É uln fato bem

.-* x

e

C onh

do

que
p*lri (X,ío)

e

p*Tr l

(X,í&)

são subgrupos conjugados de Trl(X,xo) . Na real-idade,pode)nos
afirluar ainda mais: se lío é um subgrupo de TI(X,xo)
gado a p*vi(X,$1o) então existe xÓ G p':(xo)

tal

conjuque

p"lí ! ( X , i&) =v e

Emface dessas propriedades ocorre-nos, naturalmente,
colocar a questão de forma inversa, isto é, dado umespaço
X indagamosse existe ulnreco.brijnentoX ---l:.--'X tal
que
p+lriX seja um subgrt-tpo predeterminado de lriX
O principal

resultado

nessa direção

é o seguinte

5.1.2. TEORE»ÍA Dado o espaço (X,xo) fixemos ulllaclasse de
conjugação de subgrupos deva(X,xo) ã qual pertence o grupo
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G. Existe um recobrimento X --.n---X,e um ponto ío É;p'l(xo)
tais que p*líl(X,Ío)=G.

O recobrimento

X ---.E!--*X é,

a

menos

de umhomeomorfismo
canónico, Único.
DEMONSTRAÇÃO

A unicidade é uma consequência imediata do

teorema

5.1.4. abaixo. Para a demonstraçãodà exi.stência ver [MI
Uma outra caracterl'ética

notável das projeções

de re-

cobrimento é dada pelo

5.1.3. TEOREMASeja X ---P---.»
X un]recobrimento qualquer. O
homoinorfismo lí.iX --P!-'-'n.iX é um isomorfismo se j>1 e um m9
nomorfismo se j=l

Esse resultado vale em consequência das

propriedades

de .levanta)mento (Único) de caminllos e de homotopias

que

são

uma

características

dos

espaços

de recobrimento.

Para

demonstração do teorema ver IMI
No que se refere ãs propriedades de levantamento,o SS
guinte teorema é de fundamental importância
5.1.4. TEOREMA Consideremos o recobrimento (Í,io) -.E, (X,xo)
e uma aplicação contínua (Y,yo) --L- (X,xo).
necessãri.a e suficiente
tínua (Y,yo) ---l--' (k,ío)

Uma condição

para que exista uma aplicação con
tal que o diagrama abaixo

seja
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comutativa é que f*líi(Y,yo)

c p*lri(X,io)

A função f ,qua ldo, existe. é única
( X , jl o )

P

(X,x.)
DEblONSTRAÇÃO

Ver IMI
Para finalizar

enunciámos umapropriedade dos

reco

brilnentos que nos seta útil no próximo parágrafo
1. 5

então X,

Se Xi PI -.>X e Xz Pz -.>Xi sao
2
X é um recobrimento

re cob ri me nt os

A demonstraçãoapoia-se no fato do espaço X
uln recobrimento universal
161)

(confronte

possui.r

[b]] Ex. 6.5 página
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$2.

ESPAÇOS

DE RECOBRlb'LENTO:

RELAÇÃO

ENTRE

OS GRUPOS

DE

llOMOLOGIA DE ubl ESPAÇO E DO SEU RECOBRlbIENTO. snQUÊH

CIA ESPECTRAL DE UM RECOBRlB'UNTO.
Uin dos objetivos
inos, no parágrafo

que tivemos em mente ao

anterior,

ria dos recobrilnentos

alguns fatos básicos

foi ressaltar

profunda como se relacionam
e homotopia.

rememorar-

a maneira simplesmas

os conceitos

Um dos resultados

da teo-

de recobrimento

que enunciámos

5.1.3) mostra que, do ponto de vista estrito

(teorema

da homotopia

(grupos de holnotopia), um espaço e seu recobrimento

são

quase i.ndistinguÍveis
Neste parágrafo transferiinos

o nosso interesse

para

a homologia, isto é, pretendemos examinar as relações e3
tre a homologia de uin espaço e a do seu recobrimento.
Consideremos

liano,

um recobrimento

as relações líiXC

X

-* X.

Se

lrlX

viX e lliX = TriX/[viX,viX]

for

abe

mos--

tram de iJnediato que, a exemplo do que acontece cona os
grupos fundamentais, temos uma inclusão HiX
homologia.

Nas dimensões mai.s altas,

são um quando viX não é abeliano,

çoes

-» HiX na

ou inesiiloem dimen-

podem surgir

conlplica-
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5.2.0.

EXEMPLOS
Í

1) R -----* S'

Os grupos de homologia são
n. Cn) : no(s:)
n:jIR)

= o,

: z,

ni(s:)

nj ciR) : nj (s:)

: Z

: o,

e

j?z

Neste exemplo, os grupos de homologia do espaço Si
de seu

recobrimento

.[R são,

exceto

eln dimensão

um,

os

e
mes

mos. O homomorfismo
Hi(]R)
, coillojã se poderia
prever pelo que dissemos acima, é umainclusão
2) ]R:

-* S:xS:

Vejamos os grupos de homologia nesse caso
n. (R')

: H. (s:xs:)

; z,

n: (-R:) = o , H: (s:xs')
H2CIR:)

= 0,

H.i (]R')

:

H,(S'xS:)

H.i (SixSi)

= Z

: 0,

e

j?3

Apenas eln dimensão 2 notamos um discrepância
portamento

em re].ação

a

homotopia

isomorfismo, temos umainclusão.

poi.s,

ao

invés

de comde

um

Cabe, no entanto, obser

var que como o espaço SixSi é nilpotente o teorema 5.3.4

do próximo parágrafo nos permitira explicar a forma pela
qual esses grupos de homologiase relacionam
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3) Sn

-* lntpn,

n?l

Distinguiremos dois casos: a) n impar e b) n par
a) n = 2k+l

Tambémaqui o teorema 5.3.4. nos terá algo

a

dizer,

pois, para valores Ímpares de n, ]Rpn é ]-lilpotente
Indicamos abaixo os grupos de homologia da base e do
recobre.mentopara que o leitor

os compare
ÍH o CIRpn) =Z

nj(sn) :

lzse
[u

se

j=o
ou
]fu
e

j=n
]7'n

H2j lIRpn)=0

H2j-lCIRpn) =Z2 0<2j-l<n
1"« ("p")

b)

j#0

:"

n = 2k

Os grupos de homologia são os fornecidos pela
acima com uma Única alteração:

tabela

Hn(lIRpn)= O.

Por n ser par, ]Rpn não é nilpotente

(confronte 3.3.3.)

e,portanto, os resultados do próximo parágrafo não são
plicáveis

(confronte

a-

5 . 3 . 7 .)

Estamos, como os exemplos acima sugeretn, diante

de

uma situação bem mais delicada do que aquela com a

qual

nos defrontamos no caso da homotopia

O instrumento algébrico que nos permi-terelacionar

a
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holnologia de um espaço com a de seu recobrimento

é una,se-

quência espectral introduzida por 11. Cartas
(confronto
[C,S]) e que pode ser encarada comoa sequência espec'
trai de umavibração associada ao recobriinento. Nlais precisamente, seja X

-'- X um recobrimento regular cujo gr.g

po de transformações indicamos por lí. A esse recobrimento
associamos a fibração X
ção, sua sequência espectral.

-+ X

-* KCv,l) e,a essa fibra

Essa sequência espectral

conhecida como sequência espectral
Convémobservar que, como K(v,l)

é

do recobrimento X ------>
X.

não é simplesn\ente cone

xo, precisamos trabalhar com coeficientes

locais

Umoutro ponto para o qual chamantosa atenção do lei
tor é que interpretamos os grupos de homologia do espaço
K(v,l)

como sendo os grupos de homologia do grupo ü.

virtude disso,escrevemos Ezp,q : Hp(n,HqX) ao invés
E'P,q

Em

de

p(K(lí,l) ,nqX)

Finalmente, vale acrescentar que nem sempre e
trabalhar com uma sequência espectral.

simples

Por vezes, os cálcg

los se tornam penosos e, em consequência, menos efetivos
No entanto, na categoria dos espaços nilpotentes
ção, comonos foi possível mostrar nesse trabalho,

a situasimpli-

fica-se bastante. Esse, porém,é o objeto do próximo parãgrg
fo
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S3

RECOBRIMENTOS DE ESPAÇOS NILPOTENTES

HOblOLOG IA bnD C

A partir de agora, focalizaremos nossa atenção nos espaços nilpotentes. Nosso objetivo, comojã foi anunciado
no parágrafo anteri.or, é, utilizando o conceito de classe
de Serre de grupos nilpotentes, relacionar a hoinologia de
umespaço (nilpotente) com a homologiade seu recobrimen10

Iniciallnente estudamos algumaspropriedades dos tecobrimentos de espaços nilpotentes que utilizaremos no decorrer do capl'tolo.
5.3.0.

PROPOS]ÇÃO

Se X é U]TIespaÇO ni]potente

e ]l

-* X

um recobrimento qualquer de X então X é nilpotente
DENtONSTRAÇÃO

CoIRo líiX é nilpotente (pois é isomorfo a umsubgrupo
do grupo nilpotente viX) precisamos apenas mostrar
lriX

opera ni.lpotentemente

ra isso,

basta verificar

em lín.Í (n?2).

É claro que, pa-

que a ação (induzida

pelo isomol

fismo lrnX n+ "> línX, n22) de líiX em ví.X é nilpotente
Um exame do diagrama

que
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onde

X é recobrimento

universal

de

X e de

.Í,

levando

ern

conta sua conlutatividade e a unicidade dos levantamentos,
nos mostra que a ação de líiX em VnX é a restrição

da a-

ção de xlX em WnXque é, por hipótese, nilpotente
Comoa restrição
]11 lpotente

de uma ação nilpotente

(confronte 3.1.4.)

açao

é uma

temos a tese

Examinaremosagora o correspondente topológico do fato de todo subgrupo de um grupo nilpotente ser subnonnal

5.3.1. PROPOSIÇÂC) Seja X ---lB-.F X un} recobrimento

qualquer

P

do espaço nilpotente X. Existe uma sequência Xk ----Ê-'Xk-l'
k=1,...,n,
de recobrilllentos regulares de tal forma que
P
Xi -----=----*
X.
COITO Pla PZ

..

Pn

:

P.

DEMONSTRAÇÃO

Consideremos uma série subnorlnal
xiX = Gn4Gn-l ..'

Gi4Go ; líiX

de subgrupos de xiX ligando ülX a lílX

O teorema 5.1.2. nos permite construir unl TCCObTiHleH
Pi
to Xi
'' X do espaço Xtal que viXi = Gi e ohomomorfismo Gt --!1l----'
Go=lriX é a inclusão.

E claro,

então,

uln argumento de indução nos fornece a existência

que

de reco
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brimentos

*k

''' *k-:

xiXk

Gk'

líiXk-l;Gk-l

o homomorfi.smoG..

e

Gk-l é a inclusão

do

subgrupo

normal Gk em Gk-l
Nessas condições
x

-+ . . . -------+
x. = x

e uln recobrimento no qual líiXn
em viX.

Além disso,

en\ virtude

pelo teorema 5.1.2.

'rlX é a inclusão de Gn
da unicidade

estabelecida

ele é, (a menos de um isomorfismo ca-

nónico) o recobrimento X --.L-.- X
Consideremos agora uma classe de Serre C de grupos ni.!
potentes
5.3.2. PROPOSIÇÃO Se supusermos que o recobriimntoX--l!-...>
X
considerado

na proposição

é uma C-sobrejeção,
res

x

5.3.1.

acimaé

tal que vlX -----»lriX

a sequência de recobrimentos regulaP

''- x.-l

-------'>Xi

vida de forma qu

GC

k
k

k=1,...

,n
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DEMONSTRAÇÃO

ComoTrio ---tx:X é uma C-sobrejeção existe
te 3.2.4.)

(confron

uma série subnormal de subgrupos
X = GnaGn-l

'..

GidGo ; viX

tal que Gk-l;,
Gk

constroi.-se então os recobrimentos como em 5.3.1
Nosso próximo resul-tado é uln lema de carãter

técnico

e que será importante para a demonstração do teorema5.3.4.
Sua demonstração pressupõe alguma familiaridade
Para facilidade

do leitor

com [H]

incluímos, no capítulo 111,

os

enunciados das proposições explicitamente mencionadas no
decorrer

5.3.3.

da demonstração

do leTRa

LEMA Seja X um espaço nilpotente e T o grupo

de

transformações de recobre.mento de um recobrimento regular

X

D .r X de X. A ação de T emHnXé nilpotente

que seja o inteiro

qualquer

positivo q

DEMONSTRAÇÃO

Para silnpl i.ficar

a notação escreverelitos xi=líiX, ii=viX

Consideremos a fibração X

-*X

-} K(fi,l)

em cu-

s grupos de homologia o grupo vi Opera de formaÓbvia. X
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representa aqui o recobrimento universal de X.
mos, de inÍci.o,

Observe-

que essa é uma fibração nilpotente

fibra nilpotente e, portanto,
tambémquase-nilpotente.

pelo teorema 3.3.6.

com
ela

é

Por outro lado, o teorema 3.3.2.

nos assegura que a ação de li na holnologia da fibra X é
nilpotente.

Sendo vi um grupo nilpotente,

conjugação) em ãt é nilpotente

sua ação (por

[H]. A proposição

3.1.6

nos diz então que a açao ni na homologia de K(Íi,l)
bém é nilpotente.

Invocados agora o teorema 3.3.7.

taH
e con

cluimos que vi age nilpotentemente na homologia de X. Pa
ra termos a tese, basta observar que a ação de líi na homologia de X é induzida da ação de T através do epintorfismo E: que figura na sequência exata
'n l

-----------'>'n 1

Chegamosagora ao principal

-+ 'n

resultado deste capítulo

Indicaremos por C un\a classe de Serre própria e acÍ
dica
5.3.4.

de grupos nilpotentes.
TEORES\IASe X ---lL-.>X é um recobrilnento

regular

de

ulnespaço nilpotente X e se ou X é de tipo finito ou C é
completa então as seguintes condições são equivalentes
i) lí G C, onde T é o grupo de transformações de reco
brimento do recobrimento Í --«tl--n
X
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ii) O homorfismoinduzido na homologia HqX-----'-HqXpg
]-a projeção do recobrimento é umaC-bijeção para todo in
toiro

q

DEhlONSTRAÇÃO

1) ii)

-> i)

Como X ---lL-.> X é uln recobrimento regular,

fo ao quoci.ente viX,,/

trai é que xiX.,/

P+xlX

T

é isonlor

e portanto o que temos que mos

É; C. Uti.Lizando-se a propriedade u

niversal que caracteriza o funtor abelianização e o fato
de ser ele um funtor exato a direita verifica-sc
facilmente que o abelianizado do grupo líiX,/

P+xiX

do homoinorfislllo HiX
a

-->

é o conucleo

HiX que, por hi.pótese ) pertence

C

O teorema3.2.1. do capítulo 111. que diz que uin grg
po pertence a C se e somentese o seu abelianizado pertencer a Ci nos garante então que 7íiX./
É; C.
P'-viX

2) i) -> ii)
Como, pelo lema 5.3.3.,

a ação de lí em iiqX é nilpo
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tente o corolãri.o 4.1.4.
HqX.

do capítulo IV nos assegura que

-' (HqX)lr é u'na C-bijeção.

Uti].izaremos a sequência espectral do

'X

recobrimento

X para p:roçar que existe

uma C-bijeção entre (HqX)lr
e Hn(X). É claro que, havendo estabelecido esta C-bijeção, tg
Tentos demonstudo o teorema
-»

Temos
o ,q :

N.J).:EI

,.Í;''»E:

no(v,n(IX)
,.:Í:"'' .

:

>Eq+l

o,q

(HqX)x
> .

o,q

cFq'IH

Fila XC

q

T.-*'l
T.'T.' '::l.,o

ET,.-i

E2,q-l E3,q-2

brimento X
natural

q q

'q-l,l

O diagran\aaci.marepresenta umaparte
para o nosso argumento

Xc FqH X:H X

q

a relevante

da sequência espectral do reco-

-+ X. FiHnX, . . . ,FqHaX são os termos da filtração

de H X
q

Comoa ação de lr em n..K é nilpotente o teorema 4.1.1

do capítulo lv nos permi.te afirmar que
j=2,..

. ,q+l.

É claro então que EI q-j+i

E3 q-j+t
É; C

É; C,
para

j=2,. . . ,q+l o que nos permite concluir ser o homomorfismo
,q

-->> . . .->>Eq+l

o ,q

.>>E"

o ,q
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uma C-bijeção
blostrarelt\os agora que as inclusões
E

FiH XC . ..CFq'IH XcFqH X : H X

o,q

q

q

q

q

são C-sobrejeções
Para isso basta verificar
óleos EI,q-l'

E2,q-2'''''

que os respectivos

Eq-l,l

colou-'

estão em C

Novamente estamos em condições de aplicar o

4.1.1. do capítulo lv e dizer que n3 q-j É;c,
consequentemente Ej,q-j € C, j:l...,q-l
clusões acima são C-sobrejeções

teorema

j:i,...,q-t

e portanto as in

Nlantendo as mesmasnotações e hi.póteses de 5.3.4.

demos enunciar um corolário

po-

(na realidade um caso particu

lar do teorema 5.3.4.)

5.3.5.

COROLÁRIO Se X

de X e wiX É; C então HqX
do inteiro

-> X é o recobrilnento universal

'' HqX é umaC-bijeção para tg

q

DEN{ONSTRAÇÃO

O grupo de transformações de recobrimento do recóbri
mentouniversal
X -- -* X é isomorfo a líiX
A prol)riedaclede subnorlíialidade dos subgrupos de
nilpotentes

nas permite estender

(na direção

grupos

i) -> ii))

o
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teorema

5.3.6.

5. 3 . 4

COROLÁRIO Seja .R

cessariamente

morfismo

regular)

viX

sismos H.X

-' X um recobrimento (não ne-

do

espaço

nilpotente

-' lriX é uma C-sobrejeção

X. Se o homo

então

os homomor

-' H.X são C-bijeções para todo inteiro q

DEN{ONSTRAÇÃO
''Fatora-se''
nia

S n nllnnr''n

colho

em 5.3.2.

n

P

Xn ----!

-»

o recobrimento

Xn.l

.

---»'

X

.-* X nu

> Xi
.------->
Xt -----=---> Xo =X

de recobrimentos regulares de tal forma que piap2 ...Pn:P
xiX j

C

j;v iX

H

Aplica-se então o teorema 5.3.4.

a cada um dos reco-

P

brimentos Xj ---- -' Xi.I'
ções nq(xj)

j:l,...,n

obtendo-se as C-bijg

' Hq(xj-l)

Compondo-seessas C-bijeções temos a tese
5.3.7.

COMENTÁRIOS

1) Verifica-se

sem dificuldade

que o corolário

permanece vã].ido se supusermos apenas que
i) lítX opera nilpotentemente na homologia de X
ii)

H.iv G C, i>#l onde T-ITIX

l

5.3.5
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Espaços satisfazendo a condição i) estão sendo estuda
dos com
com o nome
non\e de honlologi-caíítente
honlologicaiítente nilpotentes
nil])utentes.
Essa denominação
denomincaçãoé devida a Dror
Prof e Dwyer
Dvyer.

2) O teorema 5.3.4.
5.3.4. e seus corolários
corDIal'ios perlnaneceln
permanec
váli
dos se considerarmos
considet-aTiRas a homologia
homologa.a com
com coeficientes
coefici.entes num gr.y
po abeliano
bebi.ano A (finitamente
(finitamente gerado quando
quando a classe
for completa).
completa) . Veria.ca-se
\verifica-se

C não

esse fato considerando-se
considerando-

o

rama comutativo
di,agrama
comutativo
O

-' H (X)(8IA
-' nq(x)®A
q'''

-* ]] (X,A)
-' n.(x,A)
q'
''

f'Y)/ç\l\
.+
r'Y AI
o -»
-* pi
u.(x)Qõi\
'- Hn.(x,A)
q' ' '
q' ' '

------*ToríH
----

.rXI,A)

T'r(n..lcx)
~q--t~'''

,A)

-------*O
---

ív) ü)
~ q-t.(x) ) A)

......+
n'..I'rl
------» Tor(n.

'

> 0

cujas linhas são dadas pelo teoremados coeficientes uni
versais. Comoas flechas vertical.s das extrellii.dades são,
pela proposi.ção 4.1.6.,

C-bijeções,

a flecha vertical

do

centro é tambémUFtRC-bijeção
3) O ]-eitor não terá deixado de perceber que
a classe C éC.formada apenas por grupos triviais

um Único el-ementa) o teorema 5.3.4.

quando
(gruposcom

perde toda sua

força

pois afirma apenas que a aplicação identi-dade X

--* X in

duz isolnorfismos na honiologi.a. Esse é o primeiro

exemplo

desse tipo que conhecelilos, isto é, de um teoreiíia que en-volvendo a noção de classe de grupos na sua formulação to!
na-se genuinamente'trivial quando consideramos a classe
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trivial
5.3.8.

CONTRA-EXEblPLO

Examinaremos agora um exemplo que nos mostrará que al
gulnahipótese de nilpotênci.a é necessária para a dali.dado
do teorema 5.3.4.

e seus corolários.

remos um contra-exemplo ao corolário
pótese da nilpotência

Mais precisamente,da
5.3.5.

no caso da hi

do espaço não estar verificada

Consideremos o recobrimento universa] S2 --l) ]RP2 de

IRPz e seja C a classe dos grupos nilpotentes de torção.
Deixamosaos cuidados do leitor a verificação de que essa
classe é completa e acÍclica.
de tipo finito.

É claro que lIRP2é uln espaço

Por outro lado, jã vimos no capítulo
que

]RP2

não

é ujn espaço

ni.lpotente.

lll

(confronte

3.3.3)

(Na

rea[idade,

mostramos que ]RPz não é nela\mesmo holno]ogica-

mente nilpotente)

Comovi(IRP2)=Z1/2ZI€ C, a única hipótese do corolário
5.3.5.

que não esta satisfeita

é a de nilpotência

do esp.g

ço ]RP2

Finalmente, obtemos o contra-exemplo examinando o homolnortismo

u, (s:)
Sendo

Hz (S2)

p* - n, cnp')

=Z e H2 lIRPz) =0

vemosque ker p+ : Z É C e, portanto, p+ não é umaC-bijg
çao.
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$4. CASO RELATIVO

Níostraremos agora Mina maneira simples de
para o caso relativo

o corolário

5.3.5.

transportar

Esse resultado nos

permitira demonstrar, no prÓxi.nlocapítulo, uma forma Tela
uva do teorema de 1lurewicz. Develaos no entanto ressaltar
que esse não é, aparentemente, o melhor resultado

nessa

direção. Acredi.talhos poder demonstrar, por rüetodos simula
res aos aqui desenvol\lidos, um resultado substancialmente
mais forte
F X
5.4.0.Seja (X,A) umpar de espaços. Indicaremos por X
eA
-- A os recobrimentos universais de X e A. É claro
que podemos ''levantar''

a inclusão

A ----L'»X obtendo

aplicação contínua A ----L'' X e portanto, a menos

uma

de

uma equivalência de homotopia, teremos uma inclusão de A
ein X. Em virtude disso, estaremos, nas considerações abas
xo, num abuso usual de linguagem, supondo A um subespaço
de X

Dii'erros que (X,A)

é um par nilpotente

se X e A são es

paços nilpotentes. Se X e A forem de tipo finito
que o par (X,A) é dc tipo fmi-to.
Colhode costume, C indicara uma classe Serre
e acÍclica

de grupos nilpotentes.

diremos
própria
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5.4.1:

PBQPOSiÇÃO Seja (X,A) um par nilpotente e supo-

nhamos que líIAe

po finito

wiX estão em C. Se o par(X,A)

ou a classe

édeti-

C completa, o homomorfismo.

Hq(X,A) -----------+
Hq(X,A) é, para todo inteiro
çao.

q, uma C-bijg

DEMONSTRAÇÃO
A

projeção

(X,A)

tre as sequências

------*

(X,A)

induz

um

homolnorfismo

exatas longas de homologia desses

en

pa'

res formando o di.agrada comutativo

-----.-.-}
HqA ------»

HqX "-----*
nqcx,A)

-----' Hq-:IA

nqA -------»
HqX------'''
Hq(x,A) '------''
Hq-iA

Estando as hipóteses do corolário
concluíntos que as quatro flechas
C-bijeções.

5.3.5. verificadas,

verticais

laterais

são

O lema dos cinco mÓduclo C (teorema 3.2.6.)

nos garante então que o homomorfismo
Fiq(x,A)
é uma C-bijeção

-'' nq(x,A)
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S5.

COHONÍOLOGIA

Comojã dissemos rei.teradas vezes, não é nossa intenção, neste trabalho,

tratar

em condições de igualdade, ho

mologia e cohomologia. Na realidade,
altura,

neiu terÍaiítos, a esta.

condições de faze-lo pois não desenvolvemos sufi-

cientemente, no que se refere ã coholnologia, o
algébrico

do capítulo

l\r

N(5s nos restringe.mos

Seja X
teiro

material

ã sega-pinte questão:

unia função contínua tal que, para todo in-

q, o hornolnorfismo H..X

-} HnY é uma C-bi.jeção.

Se-

rá que nessas condições f induz C-bijeções também entre
os grupos de holnologia? A proposição abaixo dá unia conde
ção suficiente

para que isso aconteça

5.5,0. PROPOSICÃO Seja B uln grupo abeliano

finitainente

gerado e X e Y espaços ni.lpotentes de ti.po fmi.to. Se a
função

contínua

X

f

Y for

tal

que

C-bijeçãopara q?0, então Hq(Y,B)
unia C-bijeção

para todo inteiro

H.X---e!--.+HnY

é urna

-* Hq(X,B) tambémseta
q

DEhíONSTRAÇÃO

Considerei:tos o seguinte diagrama comutativa

9S
0

-+

Ext(Hq-lX,B)

-}

nq(x,B)

0

-+

Ext(Hq-].Y,B)

-+

Hq(Y,B)

construído

a partir

são, em virtude

concluímos,

liam(H
X
' q

Hom(H Y ,B)
' q

-}

do teorema dos coeficientes

sais para a cohomologia.
rais

>

Como as flechas

da proposição

utilizando

a proposição

: O

univer-

verticais

4.2.2.,
3.2.6.,

late-

C-bijeções
que f+ é uma

C-bijeção

A proposição acima, o corolãri.o 5.3.6. e o fato
todo

recobrimento

de um espaço

de tipo

finito

ser

de

também\

um espaço de tipo finito nos permite enunciar a seguiitte
5.5.1.

PROPOSi=ÇAOSeja B um grupo finitamente gerado, X

um espaço ni-lpotente de tipo finito

eX

brimento (não necessariamente regular)
morfismo Trio
fismos Hq(X,B)
inteiro

q

-*líiX

---

de X. Se o homo-

for uma C-sobrejeção,

os homomor-

-- Hq(X,B) serão C-bijeções para

todo

CAPÍTULO VI
APLICAÇÕES.

O TEOREMA DE HUREIJICZ

MÓDULO

C E A SEQUÊNCIA EXATA DE J.H.C.WHITEHEAD
$O. INTRODUÇÃO

Encerramos o trabalho mostrando como utilizar
5.3.4 e seus corolários
paços nilpotentes
pia clássica

o teore3na

para estabelecer na categori.a doses

alguns resultados que na teoria de

Homoto

exi.fiam, para sua val-i.dade, a hipótese de que

os espaços envolvidos fossem simplesmente conexos.
Na realidade,

essas aplicações do teorema 5.3.4 ilustram

uma nova maneira de desenvolver o programa de generalizar,pg.
ra a categoria dos espaços nilpotentes,métodos que provaram
ser de grande utili.dade no estudo da teoria de homotopia dos
espaços s implesmente conexos
Especificamente,

o que fizemos neste cap'xtulo foidemons

trai o teorema de Hure\-ri.czmódulo C no caso absoluto e dar
97
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uma versão (que acredi-talhos possa ser melhorada) desse mesmo. teorema no caso relativo.Demonstramos também, no contexto das classes de Serre de grupos nilpotentes,
priedade relativa

uma pro-

aos grupos I'lX que comparecem na sequên-

cia exata de J.H.C.Whitehead que util i.zamos no capa-tulo lpg
ra provar o addendum ao teorema de Hurewicz clássico.
Comode habito,
própria e acÍclica

indicaremos por C uma classe
de grupos ni.lpotentes

de Serre
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$l. APLICAÇÕES

Ocuparemo-nos, em primeiro lugar, do caso absoluto,

a-

presentando uma versão mais forte de um resultado obtidoori
ginalmente por Hi[ton e Roitberg (teorema 5.1 de [H,R].r
6.1.0 TEOREMA.Seja X um espaço nilpotente e C umaclassede
Serre propria e acÍclica

de grupos nilpotentes.

que ou (a)X é de tipo finito

Suponhamos

ou (b)C é completa. Então as se

gui.ntes condições são equivalentes
(i)
(ii-)

v.XeC

l $ i <n

H: XCC

l g i <n

Na eventualidade

de uma dessas

(e portanto

ambas)

conde.

ções ser verdadeira podemosafirmar que
(ii i.) lrnX ----..- HnX é uma C-bijeção
(iv)

ü::+lX "--"- Hn+lX é uma C-sobrejeção

DEblONSTRAÇÃO

Começaremosprovando que as condições (i.) e (ii)

são e

quivalentes
Observamos, de início,

que

T . XeC <:-:>

F{. GC

poi.s HIX é o abelianizado de lí.X
Consideremos

o recobrimento

universal

X ----.... X. Como

si.mplesmenteconexo, o teorema 2.2.0nos di.z que, se l çj <n,
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vale a equivalência
líjxÉ;c '(-:+ nj xcc.

(1)

X
Levando em conta que se j z2, v:Í
=xlX, podemosgarantirque
j

para todo inteiro

j >2

T .i

xec «--'

n: XGC
XGC .

(2)

]

Por outro lado o corolãri.o 5.3.5 nos assevera que para todo
inteiro j o homomorfislno
H . X -----....H . X
J
]

é umaC-bi.jeção e portanto
n.i XGC «-:-

As equivalências

(1),

nixGC

(3)

(2) e (3) nos permitem concluir quase

J z 2

T : XeC <-->

1

H . XÉ;C

1

Comojã observamosque essa equivalência vale tambémpg.
ra j :l temos a tese, isto é, (i) <--> (ii)
Resta-nos demonstrar (iii)

e (iv)

Consideraremosnovamente o recobre.lllento ulliversal

X --.--.-,X

e manteremosas notações uti.l i,anda acima

ComoÍ é simplesmenteconexo, os i.tens (iii)
teorema 2 .2 . 0 nos garantem que

e (iv)

do
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Í é uma C-bijeção

lrnX -----.-

vn+lX ------lln+lX é uma C-sobrejeçâo
Conclui.-se a demonstração utilizando-se
nX : nnX, nn+lX :lín+lX

e o fato de serem os homomorfismos
H.X

C-bij

eções

.

os isolnorfismos,

} H.X

C3

Convémobservar que o teorema 5.1 de [H,R]l não inc]ui
a afirmação de que nn+lX -----""'"
Hn+lX é uma C-sobrejeção e garante apenas que xÀX -.----"HnX é uma C-bijeção.

rnX indica a-

qui,

nlX

o grupo

obtido

pela

fatoração

da

Trataren\os agora do caso relativo.

ação

de

em 7rnX

Não queremos enfati-

za-lo muito pois, como já disserrios, acreditamos poder melhg
rar o resultado que apresen.Lamas aqui

6.1.1 TEOREMA. Seja (X,A) um par nilpotente e suponhamosque
xIA e nlX estão em C. Se o par (X,A) é do tipo finito

ou a

classe C é completa então as seguintes condições são equivg.
lentes

(i)
(ii)

'nj (X,A)GC

l $ i çn-l

Hj (X,A) É;C

l

Na eventualidade

É

i Én-l

de uma (e portanto

ambas)

dessas

ções estar verificada podemosgarantir que
(iii)
(iv)

x::(X,A) ---"'"Hn(X,A) é uma C-bijeção
xn+l(X,A) ------'Hn+l(X,A) é uma C-sobrejeção

conde:

10 2

DEMONSTRAÇÃO

Observemos inicialmente que, em virtude de
vlX

e HIX

----''" >líl(X,A)

----""'" >HI(X,A)

serejn epimorfismos e lílX e HIX estarem em C (filX pertence a
C por ser o abelianizado de vlX) , os grupos xl(X,A)
HI (X,A)

estão

e

em C

A seguir consideremos o di.agrama comutativa
K2A

""'---

v2X

----""'"

v2(X,A)

----'-

H2A -"-'--'+ H2X -------''-.H2 CX ,A)

"lA

---'--'-+ HIA

------

'" IX

-----'-'-''"IIIX

cujas linhas são exatas
As duas flechas verticais

da esquerda são, pelo teorema

de Hurewicz absoluto (teorema 6.1.0)
direita

C-bijeçÕes. As duas da

são tambémC-bijeções pois seus doma.dos e contra-

domínios são grupos pertencentes a classe C. O leRIa dos cin
co (teorema 3.2.6) nos garante então que v2(X,A) --"'' H2(X,A)
é uma C-bijeção
As considerações acima mostram que para j =1,2 a equiva
lência i) <::::n i.i) esta automaticantente verificada
Introduzindo-se o recobrimento universal

(X,A) ---- (X,A)

do par (X,A) , -- a observação que fizemos eln 5.4.0 vale tam-
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bém aqui. --utilizando-se
5.4.1

o teorema 2.2.1

e a proposição

obteTnos, argumentando da ]neslnaforma qt.te no caso absg

luto(teorema(6.1.0),

a tese.

U

É bem conhecido que do teorema de flure\.'icz relativo
demos deduzir
fato

po-

o teorema de l\rhitehead. Não exploraremos este

aqui por não acreditarmos,

como

jã dissemos reitera-

das vezes, estar de posse da melhor forma do teorenta de Hurewicz relata-vo. Queremos, no entanto, chamar a atenção do
leitor

para o fato de existirem versões do teorema de White

head para o caso nilpotente.
[H,R]l

, [H,R]?

Confronto-se,

por

exemplo)

e [D]

Esses resultados foram obtidos por outras vias uma vez
que não se dispunha do teorema de Hurewicz relativo no caso
nilpotente
Em particular

l-lilton e Roitberg obtiveram uma forma do

teorema de IVhitellead (confronto corolário

3.4 de [H,R]2) que

admite como consequência imediata o corolário

5.3.5 do cap.}

tulo anteri.or. Devemos, no entanto. observar que os métodos
por eles empregados são extremamente elaborados enquallto os
nossos sao de natureza elementar
Conclui.remos o capitulo

provando olha propriedade dos grg

pos I'iX que figuram na sequência excita de J.C.fl. Whitehead
As defina,iões e notações relevantes foram introduzidas
em
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.g.=.!.:.g...!..E9BbyA.
Seja X um espaço nilpotente e C umaclasse de
Serre propria e acÍclica
X é de ti.po finito

de grupos nilpotentes.

Suponha que

ou que C é completa. Nessas condições,pg

demos afirmar' que se líjXGC, l çisn-l,

então I'jXCC, l Éi. $n

DEblONSTRAÇÃO

Seja X ------X o recobre.mentouni.verbal de X e consi.dera
mos a sequencl-a exala
À .

h .

'v.

l --L «jx --L njí -J rj-lx

nj.-lx

introduzida em l.2.0
Em virtude do isomorfismo lí.iX =líiX, j z2, podemos rees
cr ever

es sa

s equenc za como

Se j $n-l,

o teorema 6.1.0 nos garante que fl.iXGC e, pol

tanto, pelo corolário 5.3.5, temos, que [l.iXGC. Em vista dis
se, aplicando-se a proposição 3.2.10ã sequência excita acima
conclui--se

imedi.atamente

que,

para

j çn-2,

1'.iXGC

Provarelnos agora que I'n.IXeC
Os isomorfisntos e igualdades at)aixc
Yn '"'" I'n-lX/ker Xn-l --= kerÀn.l
ker Àn.l

--= coker

h

n

( 1)

( 2)

10 5

decorrem facilmente da exatidão da sequência

".* .L

".* 'L -..:* -b=L ".-:*

Além disso, Im Xn.l pertence a C por ser subgrupo dogry.
PO lín-lX que, por hipi;tese, esta em C. Invocando (1) deduzi.
mos que I'n.IX/ker À... pertence a C. Comoker Xn-l esta em
C (por (2), kerÀn-l --= coker hn e coker hn esta emC pois,
pelo item iii) do teorema 6.1.0. h. é uma C-bijeção).
Concluímos, utilizando

a proposição 3.2.8 que I'n.IX pertence a

C

A prova de que I'.X esta em C utiliza
igualdades abaixo
I'nX/ImYn+l

os isomorfismos e

ker hn

ImYn+l --''" coker hn+l
(decorrentes da exatidão da sequência

"....lx -.l:BIL- u....: .JBIJ-. r x -.-a--« x ---z--n.x)
o fato de ker hn e coker hn+l estarem em C (i.tens i-ii) eiv)
do teorema 6.1.0) e a proposição 3.2.10
Deixamos os detalhes aos cuidados do leitor
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