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Resumo

O principal objetivo deste trabalho é o estudo de Aplicações Genéricas
Especiais de uma variedade .A/ diferenciável (C'), compacta, orientável,
(m + [)-dimensiona]

com

imagem

no

.m".

Verificaremos

que ]W é o quo-

ciente de um vibradode círcu]os ]oca]mentetrivia] ]W' de base W/ (fatorização de Stein de /), pela relação de equivalênciaque identifica os pontos
de uma mesma fibra correspondente ao bordo de .A/' e, reciprocamente, considerando A4' um vibrado de círculos diferenciável, orientável e ortogonal sobre W.f, o quociente .A4pela relação de equivalência acima, é uma variedade

diferenciável que admite uma aplicação genéricaespecial. À4ostraremosque
os grupos fundamentais de .A/ e T;l0 são isomorfos, e que T)}r/r
é uma variedade
diferenciável n-dimensional com o bordo difeomorfo ao conjunto dos pontos

singulares de /. Veremos também exemplos, para alguns valores de n, de
variedades diferenciáveis orientáveis que admitem aplicações genéricas especiais com T'ir/compacta. Em particular, se TV.fé um r-toro s(51ido,então
JW é homeomorfa à soma conexo de r cópias de SS x Si
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Abstract

The main purpose of tliis worl( is the study of Special Generic Mapa
from a closed, oriented, smooth (C'), (n + l)-dimensional manifold into

.m". We obtain that .A4is the quotientof a locally trivial circle bundle
Ã/' by the equivalencerelationwhich identifiespoints on the gameabre of
a.A4' and, conversely, if .A4' is a smootli, oriented, orthogonal, circle bundle

over the Stein Factorization of /, call it W/, the quotient JW of the above
equivalencerelation, is a smooth manifold and the domain of a special

genericmap. We will showthat the fundamentalgroupsof JW and W.f

are isomorphic, and that T4//is a smooth n-dimensionalmanifoldwhose

boundary is diaeomorphic to tlie set of singularities of /. We xvillalgo see
examples,for certain values of n, of smooth oriented manifolds which are

domainsof special genericmaps witll H''/ compact. In particular, we will
shoxvthat if T;t/J:is a solid r-torus, then .A4 is l.tomeomorphicto the connected
sum of r copies of SS x $1
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Introdução

O objetivo deste traball)o é fazei uma genel'alizaçãode alguns dos resultados contidos no artigo "Szr C'efta mes.4pp/ácatãoms
Ge'nárágwesd'xne

uar étécZose
a # dome?&sãovzs
donsJe piam"deButlet& de Rhaml21,para

aplicações genéricas especiais (definição 11.1.2) de uma variedade .A4
orientável, compacta, (n + l)-dimensional com imagem no .m"

Existem alguns traball)os, como os de Porto & Furuya (17) e j151), que

generalizar

tais

resultados

para

aplicações

genéricas

do tipo

.À4"

----.} .X?2,

para m ? 4. Nestes, as fibras têm dimensãom -- 2 e a existênciada

classificaçãode superfícies compactas, auxiliam na determinaçãode todas
as variedades m-dimensionais que admitem aplicações genéricas especiais
/: ]W ---.., .#?", tendo a sua fatorização de Stein t4G compacta, o que não
acontece em nosso trabalho se m for maior do que 2.

No Capítulo l apresentaremosos principaislesultadosbásicossobre

variedades diferenciáveis e topologia algébrica, e algumas convençõesque
serão utilizados no decorrer do texto.
No Capítulo ll definiremos as aplicações genéricas /: .A4"+l ----, .#?"

e verificaremos que estas se decompõem como compostas de uma imersão
./': W/ ----*-n" com uma projeção q: .A/ -----,W//, onde T'l;) é uma variedade
n-dimensionar com bordo, e que JA/ menos o conjunto So, dos pontos singulares de /, é um vibrado de círculos sobre T;tÜ -- OT4//
No Capítulo 111apresentaremos as generalizações anteriormente citadas, ou seja, verificaremosque .A/ é o quocientede um vibradode círculos
localmente trivial .A/' de base T4,'/, pela relação de equivalência que identifica
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os pontos de uma mesma fibra correspondente ao bordo de .À/' e, reciprocamente, considerando .À/' um vibrado de círculos diferenciável. orientável
e ortogonal sobre W}, o quociente.À4 pela relação de equivalênciaacima,
é uma variedade diferenciável que admite uma aplicação genérica especial.
Mostraremos também que os grupos fundamentais de À/ e i;lq são isomorfos

Finalmente, no Capítulo IV surgirá uma demonstração mais detalhada
do Teorema IV do artigo acima o qual classifica as variedades tridimensionais fecl)idas que admitem aplicações genéricasespeciais. Veremos também
exemplos, para alguns valores de m, de variedades diferenciáveis orientáveis
que admitem aplicações genéricas especiais com TV/ compacta. Em particular, se T;r/ é um r-toro sólido, então .A4 é homeomorfa à soma conexo de
T' cópias de S;3 x $i

CAPITULO

l

P

CI onceitos

1.1

IB ásicos

VARIEDADESDIFERENCIÁVEIS
Este capítulo trata de algumas definições da teoria sobre variedades

e de topologia algébrica, bem como enunciadosde resultadosclássicose

suas demonstrações. Em nosso texto, variedades diferenciáveis e aplicações
diferenciáveis significalão de classe C"

Definição 1.1.1 - Uma variedade diferenciável m-dimensionar Mé

/ecAadase for compacta e sem bordo. Denotaremospor (U, p) um sistema
de coordenadas locais da variedade. Se p(])) = (ai(p), ..., z«(p)), diremos
que zi, ..., z. são coordenadas locais para .A/
Definição

1.1.2 - Dada uma aplicação diferenciável /: .À4- ----, .#?"

(m 2: m), da variedade

]\4 no -m" , dizemos

que um ponto

a € .A4 é sáng /ar

(ponto crááco2de / se, dada uma carta (U, p) em torno de a, o posto da
aplicação linear -D«/ = Da(/ OP'i) é l-menordo que m.
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Definição 1.1.3 - Dizemos que a aplicação /:.ZW ----} .N é própria

se a imagem inversa /'i(/{'),
compacto.

Definição

1.1.4

de todo compacto /í' C .N, é um conjunto

- A aplicação

/:JW"

----, .m" (m ? n) é uma swb-

mersâo se a aplicação linear .O..f for sobrejetora para qualquer ponto a C .ZW
A aplicação /: .A4"' --., -m" (m 5; n) é uma imersão se a aplicação linear -D./

for injetora para qualquer ponto a C JU, e é um meryaZAose for uma imersão
e um homeomorfismo sobre /(.7U) C .m"

A definição abaixo será utilizada no capítulo IV, onde ilustraremos o
nosso trabalho com exemplos mais concretos.
Definição

1.1.5 - Sejam-n.A4i e ./\,h variedades conexas m-dimensionais

e orientadas (se forem orientáveis). Sejam

: h/{.L
mergulhos diferenciáveis, conservando a orientação se .ÀÜ for orientável.
Então a variedade m-dimensionaldiferenciável que resulta da soma disjunta

lm: -/:(i.o")l+

l.A% -/2(i.o")l

identificando

/:(t:«) com .&((l - f)«)
para todo { < t < ê, 3 C S"-i
= a.D", recebe o nome de soma começa de
.A4i e ]M2 relativa aos mergull)os /l e /o. e é designado por .A4t#J\42. Em

outras palavras, a soma conexo a/i #.Aób de duas variedades m-dimensionais

é obtida removendo-se
o interior de um disco .D" de cada uma delase
identificando uma vizinhança dos bordos resultantes da operação anterior
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Definição
/: JW ---} .N uma

subvariedade

então

1.1.6 - Sejam JW e .N duas variedades diferenciáveis e
aplicação

diferenciável.

.L C .N se pala

Dizemos

todo a C .A/ ou /(a)

que

/

é tramsuersaZ

gl .L, ou se /(a)

à

C Z,

n.fç.n.Mb -vDI(..)L
Notação : /m.L

Teorema

1.1.7 - Sejam .A/ e .N variedades diferenciáveis, e .Z.,uma

subvariedade

de .V.

Seja ainda

./' m.L. Então

./'':(.L)

é uma subvariedade

= codÍm(.L).

Em particular,

Definição

de .A4. Também,

se di?n .A4 = cotim-L,

apenas de pontosisolados.
Demonstração

/: .À4 -----} .N diferenciável

e assuma

que

codám /'i(.L)

então .f-i(.L)

=

consiste

(vej- ISI,p;g.52)

1.1.8 - Dizemos que o ponto crítico de uma função dife-

renciáve[ /: ]U --, .#?é mão elege?tarado,se o determinante da matriz hessiana
neste ponto for diferente de zero. E / é dita de Morde se seus pontos críticos
pertencem a ]W -- a.A4 e são não degenerados.

Definição 1.1.9 - Seja /: .A/ -----, .m uma função de À'lorse. Um campo

de vetores X sobre .À4 é um campo psexdo-gradiente para / se

(á)X(.f) > 0 no complementar
do conjuntodospontoscríticosde/, e

({á)paratodopontocríticop de./',existem
coordenadas(ai,.
. . , z«+i),

dadas por um sistema de coordenadas (U, p), em torno de p tais que

/.9':(")
e X

tem

- /(7') - >ll:';i:
+{-À+l
>1:zl:, p:'':; t'do z = ("i)
i-l

coordenadas

(--zi

,

"À, '-À+:,

-.., ««) em U

c q::'(U)

4

OZ)seriação

; Se /: .À4 ---.} .#? for uma função

de Morde

sem pontos

críticos, ou seja, se / for uma submersão,entãoum campo X em ]U é
pseudo-gradiente para / se, e somente se, satisfaz apenas a condição (ã) da
definição 1.1.9 (X(/)(z) > 0, Vz C .A4). Ainda mais, toda função de Morse,
definida em uma variedade compacta, admite um campo pseudo-gradiente

(veja j121,pag.20).

Proposição [.].]O - Seja ]W uma variedade diferenciáve] compacta

com aJW = Volvi.

Se .A/ admitir uma função de Morse / sem pontos
críticos, com /-t(0) = Uo e /'t(1) = VI , então .À4 é difeomorfa ao produto

uox lo,ll.

Demonstração

Sejam /: .A4"+i -----, 10, 11 uma função de .N4.orse sem pontos críticos

com /-i(0)

= Uo e /'i(1)

Como X(/)(a)

= 1á e X

um campo pseudo-gradiente

para /

> 0, Vz C .A4, podemos normalizar o campo multiplicando

X, em cada ponto z de .A4, pelo número real positivo ]ÍÍl#j(;). Podemos
então considerar

X(/)

= 1 sobre .A/

Considere (Uo, go) um sistema de coordenadasem torno de um ponto
p C aJW, com coordenadas locais zl,32...,zn+l (z«+l 2 0). A função
.f.pit:

go(Uo)

----, -m se estende

a uma função

diferenciável

g deânida

em

um aberto U do .l?"+i. O campo X expresso nestas coordenadas também
se estende a U. Logo o teorema de existência e unicidade para equações

diferenciais ordinárias se aplica localmente a .A4

Seja p: la,ól -----+
.A4uma curva integralqualquerpara o campo de

vetores X. Então

portanto

á(/'ç') - x(/) =i,
/(p(f)) = f + c (c = const-te).

Fazendo uma mudança de parâmetro, Ü(s) = p(s -- c), obtemos uma
curva integral que satisfaz

/(@(.)) - ;

5

Cada curva integral pode ser estendida de modo único a um intervalo

maxima[, e este tem que ser 10,11,pois ]W é compacta. Então para cada
Z/ C ]W existe uma única curva integral maximal

@,:lo,tl ---, .À/,
que passa em Z/e satisfaz /(Ú,(s))
como função das variáveis ly e s.

= s Mais ainda, Ú.(s) é diferenciável

O difeomorfismoprocurado,
h: % x 10, tl ----, M,

é definido da seguinte forma

/.(go, .)
cujainversaé dada por

/.

Corolário l.l.ll

(@.(o),/(z/))

(Teorema da Vizinhança Colarinho) - Seja

.A/ uma variedade diferenciável com bordo não vazio. Então existe uma
vizinhança de õ.À4 difeomorfa a a.A,/ x lO,ll.
T")p vn nm e+rn p ã r,
x.r v i i uv

i vu v B q.Hq3\n v

Seja /:.A4 ---, -m+ uma função diferenciável com /-'(0)

= õ.A4 e

dF # 0 em uma vizinl«Lança
U de a.A4 (veja j121,pg.9). Então / é uma
função de Morde sobre /'l(lO, $1), onde c > 0 é o mínimo da função /
sobre o compacto JW-- U. Pela Proposição 1.1.10, existe um difeomorfismo

entre/':(lo, {l) e aa/ x lo,il.
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1.2

FIBRADOSDIFERENCIAVEIS

Introduziremos nesta seção as definiçõessobre vibradosnecessáriasao
nosso trabalho, assim como o Teorema de Ehresmann que será de grande
importância no desenvolvimento deste. Denotaremos por pi: .Ax.B -.+ .A e

p2: .,'lx.B --} B as projeções canónicas sobre a primeira e segundacoordenadas, respectivamente.

Deânição 1.2.1 - Um ./obrado (ZocaZmente tr uiaZ) é uma quádruplo
(7', p, .B, .F), onde T, -B, .F são espaços topológicos, p: T ---., .B é uma aplica-

ção contínua e sobrejetora, tal que para todo b C .B existemuma vizinhança U' C .B de b e um liomeomol'cismo@u:T lc,r----,U x F, com
T lu= {p-i(b),

b C U}, que faz o seguinte diagrama comutar:

UxF
P

../

P-

U
O vibrado é chamado dderemcááueZse T, .B e .F forem variedades diferenciáveis, p uma aplicação diferenciável e (Óu um difeomorfismo. Se cada

fibra possuir uma estrutura de espaço vetorial, tal que para cada b C .B,
pz,:p-t(b)

uetoria,l.

'pÕ = pU o 'é IP -(ó) é linear,

(T,]9,

-B, F)

é cl)amado

./iZ)fado

Estamos particularmente interessados em vibrados de círculos, isto é,
cole fibra difeomorfa a Si. Um vibrado (vibrado diferenciável) de círculos é
chamado ortogomaZ(./iZ)fadodderencááue/ortogonal) quando, para cada par
(u, @= ót/) , (tã @= @\.), cole b c u n I'', a composta d'Ó o @;: pertencer

* 0(2)
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Teorema

1.2.2

(de Ehresmann)

l61 - Sejam .ZW e .N variedades

diferenciáveis conexas sem bordo, e ./':À/ -----,.Ar uma submersão própria
sobre .N. Então .À/ é um obrado diferenciável

sobre .N

Demos,stração
Nós mostl'cremos que, para cada ponto Z/oC .N existe uma vizinhança
U de yo, uma variedade fecllada F e um difeomorfismo h: U x .F ---, /-i (U)
tal que /(A(Z/, z)) = Z/, para todo y C U e :« C .F

Temos que .f'l(3/0) é fecl)ada como uma subvariedade de M e também
como uma variedade independente, para todo yo C .Ar. Seja F = /'t(go),
como / é própria, temos que .F é compacta. Escollaa um mergulllo .j de .A4"
em -RÇ e uma aplicação 1-:F ---, G(q, q -- n), onde G é o Grassmaniano de

r, que associa a cada z C /' o complementarortogonalde T=.j(Tz.A4')em
G(q, q -- m). Considere

-D.p«

o disco fecl)ado em .j(z)

+,-(z)

de centro .j(z)

e

raio p,. Como /(-F) é compacta, podemos escolher um p C .m conveniente
de forma que ./)./)n .D«,p # 0, Vz, z' C X e U -D«p forme uma vizinhança
Z

de /(-F) em -F?acujo interior denotamospor 7'ub,p. Agora considerea
aplicação:

$\ j

qTl-Lb.p)----, N x F

(.j(«))).
As seguintes propriedades de @ são imediatas: @ é de classe C"l
« ----* (/(«),p«,.-

@(õ(.j':(Tub..-p)))
C a(.N x .F); @ é injetora sobre F; e a diferencial d.@ é
não degenerada para todo z C .F
Como .F é compacta, concluímos que @ define um difeomorfismo de

uma vizinhança de .F sobre uma vizinllança de @(F) = ?yox F. Usando
mais uma vez a compacidade de -F, vemos que a última vizinhança contém
um conjunto da forma y x F, onde t'' é uma vizinl)onça de yo em .N. Seja
U uma vizinllança de yo, tal clue.j(/':(U))
C TuZ,,p. Então @':(U x F) é
igual a /-l (U), assim temos a aplicação procurada
/t

@': luar: U' x .F ----* /':(U')
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1.3

ISOMORFISMO DE FIBRADOS

Definição

1.3.1 - Sejam ( = (T,p,.B,F)

e e' = (T',p',.B',.F')

dois

vibrados diferenciáveis. Chamaremos de ap/{caçãode ./iZ)Fados
a um par
(@,g)

de aplicações

@:T ---,

seguinte diagrama comutar

T'

e p:.B

-----, .B' diferenciáveis

que faz o

T

/

P'

B

/

Definição
1.3.2 - Na definição antelior,
quando -B for igual a .B',
p = ãd: -B ----+ .B' e @ foi- um difeomol'fisco
diremos que os vibrados são
i,se'm,orfos e (Xue d) é' uxn i,se'm,or$svno de $brados.

Considere um vibrado q: E ----+ .A4 x /, onde .A4 e .E são variedades
diferenciáveiscompactas, .A4sem bordo e / o intervalo 10,11. Veremos a
seguir que .E é isomol'fo a um vibrado do tipo T'r x / sobre .À4 x /, onde

W = q'l(.A/ x {0}). Considere ainda a submersão / = p2.q:.E ---, /
Observe (lue ÕE - ./':(0) U ./':(1) e sendo t/ = .f':(0), por construção
temos que T'r :: r

E
q

h4 x l

\..:. f

=E.b l

Nas Itipóteses e notações acima, a Proposição 1.1.10 equivale ao seguinte
resultado
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Proposição 1.3.3 - Se X: .E ---.-} T.E é um campo pseudo-gradiente

para /, então existe um difeomorfismo
@..

V x l-=-,E,

tal que @':(y) = (pi(y),/(Z/)), onde pi(Z/) = interseção com /-:(0)
curva integral de X que passa por Z/.

da

Demonstração
Temos que /:.E ----+ / é uma função de Morse sem pontos críticos,
pois é uma submelsão, e pela Proposição 1.1.10, existe um isomorfismo
@:y x / ---» .E. Então @(g/, s) = Ú.(s), onde @,: 10, il ---, .A4 é a única curva
integral maximal que passa em y satisfazendo /(@.(s)) = s e @.(0) C y
O difeomorfismo @: x / -----, .E é definido da seguinte forma

r

@(yo,
.) = @..(.)
com inversa

Seja pi: .E --'*

ó':(z/) = (@,(o), /(z/))

y

y : ; @.(o).
Portanto pi está bem definida, pois para cada y C .E, existe uma única
V,.: lO, ll ----, .E tal que @.(0) C í'', e é difeomorfismo,

é em rel;ção

pois @.(0) também

a y. Então @':(Z/) = (p.(0), /(Z/)) = (p:(Z/), /(Z/)).

Mostraremos,

através

Proposição

1.3.4

do resultado

acima,

o

que o vibrado q: .E ----} .À4 x /

é isomorfoa um fibiado do tipo TV x /, ou seja
- Nas l)ipóteses

acima,

vibradosé, conforme o seguinte diagrama

existe um isomorfismo

E

T4/x /
\ ÇI«,xid
b.4 x l

./ q

de
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Demonstrctção
Para

cada

# C ]W considere

S.

a imagem

inversa

g. Temos que S. também é dado por (pi.q)'i(z)
.E com bordo.

Fixemos

uma métrica

riemanniana

de {#}

x / através

de

e é uma subvariedade de
< . > em .E. Para cada

z C JW, defina /': S, ---., / como sendo a restrição de / à subvariedade S,.

Deânimos o campo

por

X\E

:TE

x Qu) = g«.«a f' çu').

onde pi(q(y))

= # e o gradiente grau /' é tomado relativamente à métrica

riemanniana < , > ein S. induzida pela métrica riemanniana de .A/, para
cada z e.A4
O campo X está bem definido (em -E), pois para cada Z/€ .E existe um

único z C .A4tal que y C S. e, para p C TvS. temos

< X(ly),u >=< g?'c.d.f" (Ty),u>= Çdf" ),(u)
Isso prova ainda que para cada i C .A4, a restrição de X a S. é C'o

Mais que isso, X é C"

em .E.

De fato, observeque, sendo ': l--c,cl -----,E uma curva em $« com

'y(0) = y,

e

''(0)

= «, temos que

(ay"),(«)= 'é/'("r(f))l,-. é/(''r (t))l.- .
<. g«adf" h), " '>=< g«.«dfU). " '>

embora, para cada z, g7'ad/"(Z/) só esteja definido em TvS«

Dado yo C U, consideresistemas de coordenadaslocais (U, p), em .E,
onde ç'(U) = t/l x Zl& C .m"'+("--") e p =(?yl,. .., y«., y«:+t,...,
y«), considere também (K @) em .A4, onde @ = (yl, . . . , ly«.) com @(1,') = t/l, de for-

m', que para 'ada y C U tem:amos ]oi(q(y)) c V, p(yo) =(0, ...,0,...,0),
@(pt(q(yo))) = (0, . . . , 0) e, relativamente aos quais p:.q é dada localmente
poi

Z/i, . . . , y772
) y??t+l

, y«) ----, (y: , . . . , y«,)
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Então {2#;(Z/),...,2#=(y)} é uma base de Tv.E, para cada y C U,
a
, at (y)} é uma base de TvS, para cada Z/ C U e :« = pi (q(3/)).
aym+l z/),
Pelo processo de ortonormalização de Gram-Schimdt, obtemos n-campos C' em r.EI«, ei,. . . ,e«, tal queÍel(Z/),. . . , e.(Z/)} é uma base ortonormal de Tv.E, para cada Z/ C U e {e«+i(Z/), . . . , e«(y)} é uma base de TvS,,

pa:a cada y € U e :« = pi(g(Z/)).

Relativamente a essa base podemos escrever
71,

X(3/) -

>ll: <g««a/(z/),':
>':

>ll: < g««d /"(Z/),e:

ã::m+l

á= nz+ l

e isto implica que X é C" em U, e portanto em .E

Observe (lue X(3/) é a projeção ortogonal relativa a < , > de y(y)
= grau /(y) sobre TvS,, para cada y C S«. A]ém disso, para cada z C ]W,

xl.,: s«

---...»

rs.

é o campo gradiente de /' , o que mostra que as curvas integrais de X estão

contidasnas subvaliedades$. de E e que X(/")(Z/) > 0, para cada Z/C S,,
e para cada z C.A4
Segueainda que, pala cada # C .A4 e 3/C $,, X(/)(ly) só dependeda
restrição /", então:

x(/)(z/)
para Z/C S.. Logo
X(/)(y)
e X é um campo

> 0, para todo 7yC .A/

pseudo-gl'adiente

de / em E
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Pela Proposição 1.3.3, existe um difeomorfismo
@:'l/ x /-=-.,.E
tal que @':(3/) =(pt(Z/),/(Z/)),
onde pt(3/):
integral de X que passa por ?y.

interseçãocom /': (0) da curva

Consideremos o seguinte o diagrama comutativo

E

yx/
\.,. q.$

./' q

M.xl

Então q.@: r x / ---., .A4 x .r é uma submersão. Como y x / é compacta

segue que q.@é própria e, pelo Teoreima de Ehresmann, r x .r é um vibrado
sobre .À4 x /. Portanto @ é ul-n isomolfisnio de vibrados.
De fato, de acordo cona o diagrama abaixo, temos que
l,'''x /

h41

se y = é(u,f), e«tão (u,t)

E

y

\. q.ó lq

v

*11.- .h,{ x l

]=,

l

(Z/) = (p:(3/),/(3/)) = (p:(y),79:.q(Z/))

implica que p2.qo@(u, t) = t, ou seja, ]92.q.@: t'' x/ ----, / restrito ao intervalo

/ é a própria função identidade, e que u = gi(y) C S« e ly C S,, pois a

curva integral que passa pol y está contida em S,::. Identificando pi.q com
ql. : r ----, A4 x {0} = .A4, tem-se clue # = q(Z/), isto é, q.@ = ql. x ed.

O próximo teorema nos dá as condições para que o domínio de uma
função de Morse seja l)omeoinorfo à esfera S", este resultado também é
cona)ecido como Teorema de R.ee]) e ne]e acrescentamos os casos onde o
domínio é difeomol'foà esfera,.
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Teorema 1.3.5 l41 - Seja ]W é uma variedade fechada n-dimensionar

que admite uma função de À'lorde.f: .A4 ----* -#?com apenas dois pontos
críticos. Então .À4 é homeomorfa à esfera, S". Além disso. se n < 6. homeo-

morâsmo pode ser trocado por difeomorfismo.
DeríítJOTtstraçã o

Sejam se e sl os pontos críticos da função / com imagens /(se) = to
e /(sl) = tl, respectivamente. Pe]o fato de ]U ser compacta, podemos
assumir íi como sendo o ponto de máximo e to como sendo o de mínimo de
./'. Pelo Lema de Morse (veja l41,pag. 11), existe um sistema de coordenadas
em uma vizinhança Ui de si no qual / pode ser escrito na forma

/(«:, ..., ««) = t: - «IÍ

-- z;

Portanto existe um númel'o b < fi tal que .D+ = /-i ló, til é difeomorfo

ao disco .D", cola a.D+ = /'i

(b) = S"'i

acto tanque.O- =/':lto,aj=-O"

. Analogamente,

existe um número

e a-O(a)BS"':
Como / l/ ll«,ÓIé uma função de À''lorsesem pontos críticos, pela

Proposição 1.3.3, temos que

/':la, z,l3/':(a)

x 1«,z,l= s"':

x la, ól

Disto decorre a seguinte decomposição de .A/ através da função /

.A4

lto,t.l

./''"lfo,«lu/': 1«,z,lu/-: lz,,t:l
= .0" U (S"':

x 1«, Z,l) U .0"

.0# U ($"':

x 1«, Z,l) U .0r

Identificando os pontos de a-D#'com os de S"'i

x {a}, e os pontos de

S"--i x {b} comos de õ.Dr, temosque .A4é homeomorfo
a S"

Conforme N.H.l<luipet'no resumo introdutório do tiaball)o de Cerf
l31, a unicidade da estrutura diferenciável numa variedade combinatória

n-dimensional é válida para n $ 6, portanto, nestas dimensões, a variedade
.A4 é difeomorfa

a S"
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1.4

SEQUÊNCIA

EXATA Dn GRUPOS Dn HOMOTOPIA

PARA ESPAÇOSFIBRADOS

Descreveremos nesta seção algumas definições e um resultado de topolo-

gia algébrica. Este diz respeitoà exatidão da sequênciade grupos de homotopia para espaços âbrados, em particular, pal'a âbrados diferenciáveis,
e será utilizado na demonstração do Teorema 111.3. Mais detalhes poderão

ser visto em Dubrovin ISI.

Sejam X, , /\' espaços topológicos e /: X ----+ y uma aplicação contínua. Dizemos que uma aplicação ®: /(' ----..-}
y, de acordo com o diagrama
abaixo, é um Zeuamtamento de p: /t' ------, X se /oP = g. Dizemos também
que @ é um recoórámemto de p.

.x

,,''. l/
.K

-g-,

y

Definição 1.4.1 - Dizemosque (X,/,y)

respeito ao espaço topológico /\', se
i) para qualquer llomotopia

é um espaço./obrado
com

@ {P:l: .K x 10,il --+ y

Po

existir uma homotopia

@= { }: -K x 10,ÍI
que é um levantamento de @(isto é, /.Pt

= pt, 0 $ t 5; l)

ii) qualquer A C /\' que é mantido constante por p{ em algum segmento
.5 contido

'P: pa:;

em

lO, ll (pí(A)

* C '5 (©*(A)

= ct.,

= cte,

Vt C .5), é também

mantido

constante

por

Vt C ó).

Tal llomotopia @é cllamada uma homotopia de recobrimento para @e
dizemos também que a aplicação / tem a propriedade de levantamento
de homotopia com respeito a /\'
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Seja (X, ./',y) um espaço vibrado, onde X e y são espaços topológicos

com fibras conexas. Sejam ainda, .F = /'i(3/o) uma fibra sobre yo € y,.
/o C -F um ponto da fibra e n{(X,.F,/o) o {-ésimo grupo de homotopia
relativa do par (X, F).

Cada aplicaçãoDã ---} X que leva o bordo a-D{ = Si-t no ponto /o,

determina um elemento de n-i(X, /o) e também um elemento de n-{(X, /', /o).
Mais ainda, como 2 elementos que pertencem à mesma classe de n-{(X, /o)
também pertencem à mesma classe de n-i(X, .F, ./b) , obtemos o homomorS.smo

j: 'niÇX. jo) ---, T{ ÇX,F, lfo)

Como um representanteA de uma classede n{(X, F', ./o) satisfaz

# lao::$i'i ----,.F
de uma

fonna

natural,

temos

blue A lõo:C

aÍ-l(-F,

E isto deÊne um liomomorfismo (de bordo)

./:o)

a: «-{(X, .F, ./b)
Desta forma, temos a seguinte sequência exala do par (X, .F)
/o) -b-. «-á(x, .Ü) -L

«-{(X, -F, 3/0) -L

«:-:

(.F, .Ü) ----,

onde á* é a aplicação induzida da inclusão í: .F --, X
Teorema
n{(X,
-F, /o)
r'
(.x ) / } y)

1.4.2

- A aplicação

induzida

/* é um isomorfismo

(ou seja,

= ni(X lyo)). Então temos a seguinte se(;luência excita do obrado

---, «'i(-F, ./b) -k-* «'{(X,

./'o) Í=3

«-{(y, yo) -L

onde a{(X, F, /o) está identificado com n{(}', yO).

«-i-: (.F, /o) ---,

16

.ZJemonstTaçao

á) ker /* é trivial.
Seja â C n-Í(X, .F, /o) tal clue ./:*(â) C a-{(X yo) é o elemento identidade
cv C â :::+

a': .D' -----}X

ê)D' \

F

4

Seja P = /a, então /3 é um representante da classe

]
identidade

de

«ã('K Z/o).
Então

existe

/3t: .D'

---.} }' llomotopia

P: (a.o')

tal que

lo,ll

Z/o

Po

P: (-0') =

Z/o.

Pela propliedade de espaço obrado, existe um recobrimento a'{ de /3t
tal que
aí: .Zy -.-} X

ao

a.('o)
Como

0.(a-0:)
/3: (.0:)

/o,Vt C 10,tl.
a.(Õ-0:) C /' ,Vf € 1O,ll
a:(.0')

C .F

temos que a representa o elementoidentidade de n{(X, .F)

zz,l

J* é sobrejetol'a

Para cada

/3:.D' --., }''

P(a-0')
tal que /3 = /a'.

constl'uiremos

uma

a:.D'

--, X

a(a.0')

C -F

«(..)

-

Â
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Como o disco é contrátil existe Õt: .Di ----}y homotopia tal que
Po

vf c lo,il

Õ.(..)

P: ( -o')
Agora

cobrimos

a aplicação

Z/o

/3i : .D{ -----} Z/opela aplicação

ai : .D{ -"}

/o -

Pela propliedade de espaço vibrado, existe uma homotopia que recobre
P{, com Pi = / a'i

Como /3{(se)= Z/o-::> a{(se) = .Ü, Vt c 10,il

Pí(Õ.0:)= yo::::> .«,(0-0:) = ./:o, Vt C 10,tl

temos que ter

cvo(a-D') C -F para c-o: .D'
«.(;.)

-

Â

Mas a = ao é um elemento de «-{(X,

/* é sobrejetora.

}x
.F, ./o) tal que /*(a)

/3, ou seja,
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P

CAPITULO
Resultados

11.1

ll
Iniciais

APLICAÇOES

GENERICASESPECIAIS

Dentre os vários resultados sobre aplicações diferenciáveis, o estudo lo-

cal, em torno de um ponto singular, pode nos fornecer informaçõesimportantes a respeito das variedades em questão. Quando a aplicação é genérica,

isto é, só possui singularidadesgenél'ices,sua forma em coordenadas,em
torno dos pontos singulares, é mais simples e estas podem ser encontradas,
por exemplo, em Molin j141. Em um caso particular temos a seguinte

Definição 11.1.1 - A aplicação diferenciável /: .A4"+l ---} .#?" é dita

genér ca se em tol'no de cada ponto singular a C .A/ de / e de sua imagem

./'(a)C-m",existirena
vizinhanças
abertas
U,V e coordenadas
(zi, ..., z«+i),
(y:, ..., y«)emU e l/, «sp"tiv'mente,com(z:(«),...,:««+:(«))=(0, ..., 0)

tais que ./ pode ser representadonestas vizinhanças por um dos seguintes
sistemas
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Z/i :: zi

(/)

3/l :: zi

(/.r)

Z/«--1 = Zn-l
y«

Z/n

1 = #?t--l

y« =

z;

yi :: zi

( .r/ .r)

Z/?z
--l = a;?z--l

À

l

g/«= d:«: + >ll: :«{:«l.+: + zà++i,
Z

l

2 $ ,X5; m

Tais sistemas são cl)amados de ./'armas cam(incczsde / no ponto a

Definição 11.1.2 - Uma aplicação ./: .A,/n+l ---.-} .m" diferenciável

que apresentar apenas pontos singulal'es do tipo (1) será chamada genérica

especa/ e as singularidadespontos de doZ)rade./2náda.O conjunto destas

singularidades

será denotado por $o.

Nessecaso, verifica-sefacilmente que So é uma subvariedadesem bordo

de ]W, uma vez que em uma vizinhança U como acima, em torno de um
ponto singular a C So, temos os pontos críticos de / em U dados em
coordenadas por (zi,...,z,.-i,0,0),
com isso dámSo = m -- 1, portanto
codámSo = 2. Além disso, cluando .A/ é compacta, So é fechada.

Seja .A/ uma variedade (?z + l)-dimensional
fechada. Dada uma aplicação genérica /: .A4 -----} .#?" , definimos sobre À4 uma relação de equivalência

que identiâca pontos de uma mesma componente conexo das fibras .Zq,de

/, onde Fy=1:«C.A4:/(z)=y},

yC/?m/,

ou seja,
z '-' #'

/(z)

= /(z')

= ?y e ;«,z'p"tencem

mesma conaponente conexo de -Z\.

a uma
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Esta relação define um espaço quociente W.f, e a aplicação quociente
q: .À4 ----} W/ induz a aplicação /': W'/ ----} -#?" que faz o seguinte diagrama
comutar

h4 -:L
1

Definição

$teãn de /.

11.2

11.1.3

,/

]m
j'

- A decomposição

acima é chamada

/atorázação

Chamaremos T.y.rtambém de fatorização de Stein.

CARACTERIZAÇÃO
DE
GENERICASESPECIAIS

a/ E

de

TV/ PARA APLICAÇOES

Restringiremos o nosso estudo à aplicações genéricas especiais de uma

variedade fechada e orientável de dimensão n + l no .m", onde m 2. 1
Neste cmo veriâcamos que T4/.fé uma variedade de dimensão n com bordo,
/' é uma imersão e .A4é o quociente de uln vibradode círculos sobre W)
Provaremos inicialmente que T.T,'/é uma variedade m-dimensionalcom bordo
a W/ difeomorfo a $o e que /': T4// ------}
.#?" é uma imersão.

Lema 11.2.1 - Sejam /: .A4"+l ---.> .#?" uma aplicação genérica especial

e T;ç/J:a sua fatol'ização de Stein. Então, com a topologia quociente em W},
q: .À4 ---.} T4// é uma aplicação aberta.

Demonstração
Seja U C .A/ um aberto. Para (lue q(U) seja aberto em T4//,é suficiente
que q':(q(U)) seja aberto em .A4. Para tanto, mostraremos que existe uma

vizinhança aberta r ein .A/ em torno de um ponto zo € q-t(q(U)) dado,
tal que V' C q-:(q(U)).
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Suponhamos inicialmente que zo # So. Como So é um subconjunto
fechado de ]U e g = / IW-.s. é uma submersão, pelo Teorema da Forma
Local das Subversões, existe um sistema de coordenadas (K g) em torno de
zo, com ynSo = 0, e um aberto T'r C -m" tal que /(zo) C W, p(}') = W x /,
onde J é um intervalo aberto, e /.p'l (y, t) = y, para y C T4' e t C J

W

Como g é uma aplicação aberta, g(U) é aberto, assim podemos escolher
contido em g(U). Desta forma temos que }' C /-:(/(U)).
Se . C }'', com ç,(,) =(Z/,t), então q-:(q(.))nv' = {P':(Z/, t'): f' € J},

logo 'r

C q-:(q(U')).

Se zo C $o, sejam (K p) um sistema de coordenadas em torno de zo,
com }'' = {p':(«:,...,"«+:)
e (yl, ...,y.)
coordenadas

coordenadas por

c .A4': «IÍ + ...+ «i.:
< . e *i+
«:+:
< ,}
em -m" tais que / seja dada localmente nessas

Z/i :: zi
y?z-- 1 := Zvz-- l

y«

= #á + zÍ+i

Como U é aberto, existem c > 0 e I' > 0 suficientemente pequenos de forma

quer C U

Nesseca:o,
=

z,

então

e se

z

C

0 < s <

se;

I''--So,

7'

g': (q(;))
'ogo q':

C l/nSo,então
com/(z)

; = p-:(«:,...,",.

representado

por(Z/i,...,

l,'

y«)

eq':(q(.))

=(:«i,...,

".--i,

e

{P-:

(«:

,

, "«, a«+i) C .A4: z: + ":+:

(q('r))

Portanto

:,0,0)

q':(q('Í''')) C q':L(q(U'))

.},

=
s)
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Proposição 11.2.2

e aW.r é difeomeorfo a $o

T>t// é

uma variedade m-dimensionar com bordo

T) p,m ne+ n n Â n
XJ

q.P B l

Uv U V l \ \Í \alia

Verificaremos
Novamente,

primeiro
como

/IW-s.

que /'lt,V.r-ç(se)

é homeomorâsmo

: JW--$o

----» .m"

çlu

,/z' .f'lç(u)

é uma

local.

submersão,

dado

um

ponto a C ]U--So, existem sistemas de coordenadas locais (t/,g) e (V. @)
em torno de cz e .f(a), respectivamente,com p(t/) = y x J, J C .m um
intervalo aberto, e /.g':(Z/, t) = y em y x J
Considere o seguinte diagrama comutativo

q(u)
Como q e ./' lu são aplicações abertas e /' é contínua, temos que q(U)
é um aberto em torno de q(a) e /' lç(u) é uma aplicação aberta e contínua.
E ainda, /it/ (U) = 1,' logo /'lçM (q(U)) = t,' e .f'lç(U:q(U)

sobrejetora.Se y C I'', então(/lu)':(Z/) = p':(3/,f), para t C J, que é
conexo; pela definição de q, çlt/ ({Z/} x J) = (./'' lç(u))':(Z/) é um único
ponto Assim temos que /'lç(u) é uma bijeção contínua e aberta, portanto,

um homeomorfismosobre y

Para cada b C T't'.r-- q(So) podemosconsiderarum ponto a C q-t(b)
e, repetindoo processo acima, detel-minaruma vizinhança aberta TV de
b em q(.A4--So)para a qual /' li4, é um l)omeomorfismo,isto mostra que
/'lw/-ç(se) é um llomeomol'filmo local.

SejamboC g(So) e ao C $o tal que q(ao) = bo. ConsidereU e y

vizinhanças abertas de ao em a/ e de /(ao) em .m'', respectivamente,e
(zi, z2, ..., z«+i), (Z/i , y2, ..., Z/,,) coordenadas locais nas quais / é representado por

g/i = zi
y7}--l := Zvz--l
y«

9

.

9

= zÊ + zi+t
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Podemos supor que, aos pontos de U correspondempontos da forma
z =(zl,...,
#«+l) com z?+...+
#l:.:
< c e a2n+ z:,+: < r, e que aos de y,
correspondem
pontos y = (yl, ..., y,.) com ?y? + ... + Z/IÍ < c e l y« 1< r, com

e > 0 e r > 0. Os pontos de U que têm a mesma imagem em /(U) são da
forma zÍ + ... + z2n.l = s < v', logo /' lq(U): q(U') ------, .m" é injetora.

Como q é uma aplicação aberta, q(U) é uma vizinhança aberta de
bo em W/, então /'(q(U)) = /(u) = r n .m% é um aberto de -m}. Assim

J' la(u): q(U) ----»r n .ml. é uma bijeção contínua e aberta, logo um homeo-

morfismosobre r n .m!.
Para cada aberto U C .A/, nos dois casos acima, consideremosem
q(U) as coordenadas (yl, ...,y.) de I''' C .m", através do homeomorfismo
/ lç(t/):q(U) ---, t/ C .m", se U n So = ü; caso contrário, consideremos as coordenadas (g/i, ..., g«) de y n .m:., através do homeomorfismo
./' la(u): q(U)

---*

I',' n .ml..

Desta

forma,

obtemos

uma estrutura

dife-

renciável em T'r/ induzida, de modo natulal, através do hoineomorfismo
local /', já que as mudei.Lças de coordenadas são dadas pela identidade.
Com essa estrutura q: .A/ ---, T'l''/é diferenciávele T'r/ é uma variedade
m-dimensionarcom bordo. Pelas formas locais acima descritas, verificamos
que os pontos de ÕT't/.fcorrespondem aos de cool-denadaslocais com Z/«= 0,
e estes, por sua vez, correspondem aos pontos de So e a restrição de q a So
é dada localmente por
(«,,

..., "«-:,

o, o) ---,(«:,...,

",.

Portanto aT.V.fé difeomorfoa So.

Corolário 11.2.3 //: T.l/.f ----+ .l?lz é uma imersão
Demora,gira,ção

Da Proposição 11.2.2temos que T4// é uma variedade diferenciável. A
estrutura

diferenciável

introduzida

em T't/.f torna ./'': l-V/ ---,

/'(W/)

difeomolfismo local, conseqÍientemente, /' é uma imersão no -#?"

Observe ainda que 14/.fé Olientável, pois imerge no .m"

um

24

Provaremos a seguir que, se considerarmos TVo, uma componente conexo de TV/ --q(So), então q-: (TVo) é um vibrado sobre Wo, com projeção qo =
- q lç-i(w.) tal que as obras são difeomorfas a Si. Como codimSo = 2 em
.A4,a cada componente conexo .A4ode .A4-- So corresponde uma componente
conexo TVo de W.f menos as componentes conexas de aT'r/ = g(So) contidas
em Wo.
Em l21 Burlet & de Rham demonstraram que, dada uma submersão
g: .N3 --.-.-} .X?2, com fibras

compactas,

as componentes

conexas das abras de

./: são as fibras de um vibrado localmente trivial .N de base ..4 e projeção
g': .N ----+ ,4, que identifica

os pontos

de uma mesma

componente

conexo

-- q(So)

q IW, obteríamos

de uma fibra de /. Aplicando em nosso caso, /: .A4"+i ---..-..} .m" genérica
especial,

com

N

=

.A/--So,

.A =

W/

e q' =

o

resultado acima. Este será provado a seguir com o auxílio do Teorema de
Ehresmann.

Proposição 11.2.4 - Seja T4''

de círculos sobre TP

T'T/.f

q(So). Então .A/ So é um vibrado

De vrilpo'nstrctç
ã,o

A submersão q Im-.s. : .A4-- $o -----+ T'r/ -- aT'T//lé própria, pois é restrição

de uma aplicação própria tal que lç Im-s. l
b C T'r/ --8W?.

Como

.A/--So

(b) = q':(Z)), para cada

e TP/ -- aT'T''.Í não têm bordo,

o Teorema

Ehresmann implica que .A4-- So é um fibtado sobre T4,'= T'V/-- aT'/

de

Se Wo fol uma componenteconexode T©/,basta verificarmoso tipo
da fibra em uma vizinllança de um ponto de q'i(TVo) íl So.
Seja p C q':(T©o) n $o e considereC/,v abertos em torno de p e /(p),
respectivamente, onde / é lepresentada por
yi :: zi
y?t-- 1 :=

p«

9

Z?z-- l
.
9

= #á + zi+i
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Se ; C q(U) -- aW/, então/':(/'(;))

zá = 3/{, i=1,...,n--l e z: + zi+l :: y«}.
correspondem

nu = {P':(«:,...,

:««+:) c M

Observe que ao ponto z acima,

pontos (Z/i , ..., Z/«) com Z/« # 0, senão z pertenceria

a q(So),

ou

seja, seria imagem de um ponto crítico da / através de q (veja Prop.11.2.2).
Segue que q'l(z) é difeomorfo a Si , e portanto, .A4--So é um vibrado
de círculos sobre f'r.f --ai't0 com projeção q lw.s.

Até este momento concluímos que
q é uma aplicação aberta;
r' é uma imeisao;
T;l,//.
é uma variedade m-dimensional com bordo;
.A/ -- So é um vibrado de círculos sobre H,'.f -- OT't//
O pr(5ximo I'esultado mostrará o comportamento do vibrado .A/--So
sobre T;r/-- aT.y/ em uma vizinl)onça de So. Pala tanto, considelemosW'/
a fatorização

de Stein de /: .A4 ----, .m" com projeção

q: ]W ---, TV'.f e uma

vizinhança

colarinllo de ÕT4// dada pelo mergull)o c: aW.r x 10, 11 -----+W.f,
onde c(z, 0) = z. Então C? = q':(c(aT.V/ x 10, 11)) C ]W é uma subvariedade

com bordo igual a aC? = q-: (c(aT'r/ x {l})).

Considere os vibradosC?--aQ e

aQxl0, ll sob« c(ÕT4'.fxl0,
il) comprojeçõesq le..?ç e c.(c':(q laç) x íd),
respectivamente,
ondeidentificamos
c'i.g lõe: Q ---->8T'V/x {l} = alV/
Proposição

q

11.2.5 - Nas hipótesesacima, os fiblados aQxl0, ll e

:(c(aTV/ xl0, 11)) sobre c(aT4'.fxl0, 11) são isomorfos.
T) p rm n n e+'rn r' n rl
u u 61uv l \l\J \fl w\g \AIq/

Seja .B, a imageminversa de c({z} x 10,11)através de q, para z C ÕW)
Note que B; é a imagem inversa do valor regulal' z da submersão
g = ,:.(c

.q: Q -----*alã'.r,

portanto, é uma subvariedade de dimensão 2, com bordo a-B; = q't(c(z,l))
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Dada

h:Q---,
« ---,

lO,ll

,seja

h;=hl.B;,

então

P,((c':)(q(:«)))

h,: .B, ----, J é uma função de Morde, com o único ponto crítico q'i(z), que
é um mínimo, pois este correspondeao ponto h;:(0) = q':(c(z x {0})).
Fixemos em .A4 uma métrica riemanniana

< , >

Seja X um campo C' em Q, dado por X(z)
relativo

a < , > do campo

y(z)

= grau

=

projeção ortogonal

/}(z) sobre Zb-e,,

para z C -B,.

De forma análoga à Proposição 1.3.4, podemos considerar sistemas

de coordenadas locais (U,p) em Q, e (UI,pt)
em .B. com p(U) =
= gl(Ui) x C/2 C -m: x .m"-:, de forma a obter uma base ortonormal

{el,...,e«+l}

de r=Q com {el,e2} base de Ta.B,, na qual X(a) pode ser

escrito sob a fol ma:
X(z)

=< g,'adh(z), ei > ei+ < grada(z),

e2 > e2

Claramente, X(#) = g?'ad h;(:«), para :« € B,.
Observe que as curvas integrais de X estão contidas nas subvariedades
.B;, z C at't0, e que as singularidades de X são os pontos de So.

Assim, para cadaz C Q--So, z C .B,, as derivadasdirecionaisX(h)(z)

só dependem

de h;, isto é,

x(/,)(«)

(h;)(«),

e como XI.B; é o campo gradiente de /z;, então X(/z)(z) > 0, para todo

z C C2--So.Além disso,obviamenteX(/z)(a) = 0, para z C So.

Normalizando o cai-npoX obtemos o campo }': Q--$o ----, T(Q --So),

Então, se 7: la, ó1---, (2 So é uma curva integral de y, temos
H

Ü(/'''Y)- y(/') = 1,
logo /}.7(f) = t + c. Reparametrizando 5(s) = '(s
onde .5(s) é uma curva integral de y

c) temos /..Ó(;)
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Sejam z e t com .5(t) C .B;. Então z é o único ponto crítico de h, e
é um mínimo, e h.ó(t) = t. Então o intervalo maximal de '5 é 10,11,com
ó(1) C ÕQ e Zámó(t)
Para

qualquer

0 < c < 1, T,rc ::

/z-ilc,

ll C Q é uma

variedade

com-

pacta. Portanto, para cada z C W. existe uma única curva integral maximal

'5.: le, ll ----,W. quepassapor # e satisfaz.5«(s)= s.
Além disso, a função @.: W. x le, 1l ---., TVc

é

c'

(:«, s) ----,Ó.(')
Claramente, podemos estender tais curvas integrais a Q --So.

õ.: lo, il ----, Q -s.
para cada z C Q--So, e as funções @. à função C"

@:(Q - se) xlo, ll
(«,

.) -

@.(«,

')

se # C TVc

Assim a função @:aC?xl0, ll ----,
-----, Q--So,

onde .5(1) = u, é um difeo

: ;ó(t)

(u, t)

morfismo e sua invelsa é dada por

Ó-::Q-So
«

Obtemos então, como na Ptoposição

sobre '(aTV/ xl0, tl):

@(=)

aQ xl0, tl
\.

----, ÕQxlo, il.
---* (ó.(1), h(«))

1.3.4, o isomorfismo de vibrados

q' :(.(aTV.f xl0, tl))
./ al(e.s.)

(Çlae) xÍd

c(aT'l'/ xl0, il)

n
T'T/./.
-- al'P'/
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CAPITULO

lll

P

Resultados

Principais

Os teoremas principais deste trabalho, Teoremas 111.1e 111.2,venera
lizam os resultados,

Teorema
mensional,

/.

com m = 2, de Burlet

& de Rham l21.

111.1 - Sejam .A4 uma variedade diferenciável (n + 1)- di-

/: .A4 ---+ .m"

genélica

especial,

e T'r.f a fatorização

de Stein de

Então .A4 é o quociente de um vibrado de círculos localmente trivial JW',

de base T;}), pela lelação de equivalênciaque identiÊca os pontos de uma
mesma fibra correspondente ao bordo de .A/', sendo q' a projeção de ]W'
sobre .À4, temos que ]) = q o q' é a projeção de .A/' sobre T'r.f
Demonstração

Utilizando a notação da Proposição 11.2.5,exibiremosuma variedade
.A4' que é um vibrado cte círculos sobre T#'.f cujo quociente é .ZU. Esta

proposição gal'ante a existência de um isomorfismo de vibrados é entre
aQxl0, ll e q':(c(aTI//xl0, 11)). Considere .A,4 aunião disjunta de aQxl0, 11
com .À4-- So. Definimos

equivalência

.A4' colho

sendo

::&!, onde

l '"' ay+:::+ ly = $Ç b

«., é a seguinte

relação

de

- 29
Seja

.j: .A4 ----,

.A4' = M

a aplicação

z' =.j(z) =.j(u,t) '+->

Í

quociente.

Então,

dado

z'

€ .À4'

« C q':(c(aW/xl0, tl)) C M-So

1(u,f)
1. e

«

€ Õ(2xl0,11
@(«,t)

Considerando a topologia quociente, temos que .A/' tem uma estrutura
natural

de variedade

com bordo

a.A/'

= .j(aQ

x {0}),

tal que .j seja dife-

renciável. De fato, para cada ponto (u, 0) C aQ x {0} consideramossistema
de coordenadas (C/,p) em aQ x 10,11em torno de (u, 0) e para cada ponto
# C .A/--So

consideramos

sistema

torno de z e tomamos (.j(U), p..j':),

de coordenadas

onde .j'::.j(U)

(U,p)

em

.À/--So

em

----, U, em ambos os

casos, como sendo sistema de coordenadas em torno de .j(u, 0) ou de .j(z).

aQ x 10.il

J

.S®R.

( /ig.]

Sejam (.j(Ui),

Üi = ç,l..j-:),

(.j(t/2),

)

Ú2 = p2..j-:)

sistema

de coorde

nadas em .A4', então as mudanças de cool'denadassão das seguintesformas
a) Pe.9ÍI , se tl/i e t.;2 estiverem contidos enl aQ x 10:11 ou em .A4--Sol
b) p2.@.gi': ou p:.'$-:.',;;'
, se t./i C aQ x 10,il e t.Q C .A/--So, ou vice
versa.
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Então .j é diferenciável, bem como suas inversas

.j-::.j(ÕC?x 10,il) -----*
aQ x 10,il e .j-::.j(.A4-So)----,M-S.
Temos

que .À4' é uma variedade

(n + l)-dimensional

compacta

cujo

bordo corresponde aos pontos de ÕC? x {0} e p: .A4'--õ.A4' ----} Wrf --õW/,
com »(z') = q(z) para «:' - .j(z), é um vibrado de círculos de forma natural
isomorfo a .À/--So q m''

TV/ --õT'T). Ou seja, em particular, ]W'--õJW' e

.A4-- So são difeomorfas como variedades.

Observe que, a cada ponto z C Ot'tG correspondeum único ponto

q-:(c(z x {0})) pertencente a So C .A4 e um único ponto c(z x {l}) pertencente a T'T'/tal que q-:(c(z x {1})) = 8.B; C ÕQ. Ou seja, se (u, 0) pertence

a,aQ x {0}, entãoexisteum único z C aT'tÇtal que Ó(u, 1) pertenceao
bordo de .B;.

Então estendendo naturalmente o vibrado ÕQ xl0, ll ----.,c(aT'r/ xl0, 11)
; aQ x 10, il -Z-, c(aT't// x 10, 11), onde p' = c.('''(q

laç xid))

p'(u,0) = ; pa:a '»(u, 1) C q':(c(; xÍl})).

temos que

Considele a extensão p: .A/' ---., T,T''/de » da seguinte forma

q(#), se z' = .j(a) para :« C Jv--$o

P(«')

; , se.=p'(«,0),

com«'=.j(u,0)

Segue que .A4' é um vibrado de círculos sobre Wr/ com projeção

P: .A/' ----, H'r.f

Verificaremos que, ao identificarmos em .A/', os pontos correspondentes

ao bordo de TP/, obtemos ]v

De fato, considere a aplicação q': .A/' -----*.A4 definida assim
,,

,~

«'G«0 -

Í

z

'lç':H,

, sez'=.j(z)para:«C.A4

;.

«':H

- ç':@'(«,W,

--$o

«m

«'

-

.j(«,Q
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Claramente

q' é sobrejetora

e

q(a), se :«' = .j(z) para # C JW--S.

q.q'(«')

se ; = p'(u, 0), com «' = .j(u, 0)

P(:«')
ou sela, p = qoq'

Então q'(.A4') = .A4, e além disso, U C .A4 é aberto se, e somentese,

g'-:(U) C .A4' é aberto.

De fato, seja U C .A4 um aberto em .A4, então podemos considerar U
como sendo a reunião dos abertos Ut e Z.,/2,onde
U't

u n q-:(.(aT4''/x lo,tl)),
t./n (.A/

q-:(.(aT'r/ x lO,{l))

Clamo ZI,/2está contido em .A4-- So, considerando

a topologia

em M', temos que h é abe«to em .A/ se, e somentese, q'':(G)
aberto em .A4'

quociente

= .j(U2) é

Para mostrarmosque q''i(Ui) é uin abertoem ./\4'podemossupor,
sem perda de generalidade,que Ui é llomeomorfoa q't(c(-L x lO,ll)),
onde -L é um subconjunto aberto de aT-V/. Então UI -- Uo é })omeomorfo
a l,' = q-:(.(-Lxl0,
tl)), onde Uo = {:« C U : « C So}. Se ; C Uo, então
h,(q':(;)) = 0 e /.;:(0)
xÍ0})), ou sej;, .J':(ç'':(U:))

ondeVo= {a-B; x {0} : z C Uo}e t,' U l/oé um abertode aQ x 10,11.Novamente, considerando a topologia quociente em .A/', temos que g''t(Ut) é
aberto em .A/' se, e somente se, y n t'b é aberto em õ(]? x 10,11. Assim ]U é
o espaço quociente através de q'
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O Teorema 111.2abaixo, que fornece uma recíproca do teorema anterior,
também generaliza o resultado correspondente para vibrados orientáveis, no

caso n = 2, onde W.Í é uma superfície com o bordo (aW'/) difeomorfo a
uma reunião de círculos. Nesse caso (n=2), para cada componenteconexo
C' de aW.r, temos um obrado de círculos sobre C', o qual é equivalenteao

obradoprodutoSi x Si

Teorema 111.2 - Seja p: .A4' ----, T'r/ um vibrado de círculos diferenciável e orientável, sobre uma variedade T;ç0diferenciável m-dimensionar,
compacta e com bordo, cuja restrição a cada componenteconexode ÕW.f
é ortogonal. Sejam ainda /': í;b ---.>.#?" uma imersão e JW o espaço quociente de .À/' pela relação de equivalência que identifica os pontos sobre

uma mesmafibra correspondenteao bordo de T4/.f.Então existeuma estrutura diferenciávelem .A/ tal que a aplicação quocienteq: .A4 --.--}t,tO.é
diferenciável e / = /' o q: .A4 ----> .n" é genérica especial.
Demonstrctção
Considere .A/ o quociente obtido de .A4', identificando os pontos de uma

mesma fibra relativa ao bordo de T'T''/dada pela projeção q': .A4' ---..}.A4
Se q: .A4 ---+ T-V/for a projeção que identiâca os pontos de uma mesma
fibra de q'(]W' -- a.A4'), temos (lue:
P

l

A cada componenteconexoC' do bordo de T'T//correspondeuma componente p'i(C') do bordo de .A/', e uma variedade (n -- l)-dimensional
I' = q--"(C')

= q'(7,':(C'))

e:n .A/ l:omeomorfa

a C'.

Sej;

S - reunião

de

todos os I'. A restrição de q' ao interior de .A4'é um llomeomorfismosobre
.A4--S, pois a identificaçãose restringe ao bordo de .À4'
Cloroisto temos definida em .A/--S uma estrutura diferenciável de modo

natural.

De fato, sejam, U e l,' dois subconjuntosde .A4--S homeomorfosa TP
e Z, abertos de Jv'--a.A/', tais que U í) I'' # 0. Como .A4'é uma variedade
diferenciável, existem ..'l e .B abertos de .R"+l e homeomorfismos
p,,{: T4/-----}.A e yB: Z ---.} .B

tais que PB o pii é diferenciável
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Portanto,
PÁ o q/'i: U ----->.A e p.e o q/'i:

são homeomorfismos e (PB.q''i).(p.,l.q''i)'i

(9B.q'':).(9.,*.q'':)':

l/ ---.} .B

é diferenciável, pois

q'':.q').Pi: = PB.'Pi

A estrututa diferenciávelde .A4-- S induzida de .A4' faz com que
q IW-.s:JW--$

(T4'.f) seja uma submersão,

então / = /'.q

não tem

pontos críticos em .A/-- S
Para mostl'ar que .A/ é uma valiedade diferenciável, basta estender esta
estrutura aos pontos de S. Considel'e czC I', pala algum I' C S, e o ponto

q(«) c aw/

Considere em l#'.f coordenadaslocais yt, ..., Z/,.nulas em q(a), tal que
{pil + ... + Z/li.i < 1, 0 5; 3/,. < 1} define uma vizinhança de q(a) em W/,

e {pil + ... + y:.i

< 1, y« = 0} corresponde

a imagem

aberto conexo.[ de I'

q(.L) C aTV.Í de um

Podemosidentificam
esta vizinhançade q(a) ao produtoq(.L) x lO,ll.

Como o vibrado .A4' é localmente trivial, a imagem inversa desta vizinhança

em .A4' pode ser representada,através de um difeomorfismo,por TV = q(-L) x lO,ljxS:, e sua imagem }' = q'(T4/), através de q', é uma vizinl''::,n r;, 'lp .. p.-n ;l,f
XXJ.A.K.UXX\ÍLU

\4.\#

W

U4.4.a.

.b r.B

Considere a aplicação da coroa lO, ljxSi soble o disco bidimensional

aberto .D2 = {(zi,

z2) : z? + zlÍ < 1}, definida

por

0, 1jxSi ---.} .D2

(z/«,.:') : ;
e a aplicação
P: 14''

(-t) x 10, tlxS:

----* q(.L) x -0:

dada em coordenadas para q(L) por
(.«, z/«,
onde m = (3/i, ..., y«--t)

':') ---*(««,

e 0 $ é? $ 2a-

v'&,...:') =(««, ;),
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Toda fibra mx {0} x St de W'(do bordo de .A4') se reduz ao ponto(w, 0)
através de p e esta é injetora fora do bordo. A menos de um homeomorfismo,
p é a própria projeção q', ou seja, existe «,: q(.L) x .D:
= q'(T't,')um
homeomorfismo entre q(.[) x -DUe y de forma que q' lu,= @o p: TV
Observe que @('«, .«i7;.e:') = q'(«,, ?y«, e'').
Sejam Vo = q'(q(.Z;o) x lO, llxS:)

e Vi = q'(q(-Z;t) x lO, llxS:)

tos em torno de pontos de S C .A/. Se Vo n vl #
@o:q(.Lo) x .Z)'

e @i:q(.Li)

x .Z):

l)omeomorâsmos,

aplicação(@Ít).(@o) l(ç(t.)xn')n(ç(z-)xo')'(@Ít).(@o)
é dada por

@Í:

(@.

(«

,

dois aber0, considere

%;..:"')) = @í:(q'(«,

z/«,

então '

l(ç(r.)nç(L-))xn'

':''))

= @i:(q'(««,y«..; '' ))

- («, «m.'; '' )

Mas pela Proposição 1.3.4, se c: OT.V.rx 10,11----+T.V/ é uma vizinhança
colarinllo do bordo, então os vibrados p':(c(8T4) x 10,11)) e a.A4' x lO, ll
sobre c(aT4// x 10,11) com projeções p e c.(c':(p lam,) x ád), respectivamente, são isomorfos, logo como p la.A/, é um vibrado ortogonal então
p-:(c(ÕW/ x lO,il)) -!-* c(aT'tq x 10, tl) é ortogonal e mais, via isomoríismo acima, podemos assumir que é?o----, é?t,dada por (w, vg;.eio') F---,
n (w, v#;.ei0' ) também não depende de 3/«. Isso significa que as funções
rl . +.ç, .l e; pãn
\.x q./ VJ. c#xxb.JA qsK.uv

St

; St

são restrições de aplicações lineares,

7'.eá 0o F..---> 7'.C{0i

e portanto diferenciáveis (C'). Assim ÚÍI.Üo é diferenciável.
Portanto os llonleomorfismos V,: q(.[) x -D2 ----.-.»r induzem uma estru-

tura diferenciávelem totno dos pontos de S
Sejam agora t/oe lá dois abertos de .A/ (l/on tá #: ü) tal que 14n s # lâ
e VI n s = 0. Temos que existem uin homeomorfismo @entre q(.Lo) x -Z.):e
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Uo e um homeomorfismo p = q' lu entre Vi e um aberto U de ]W'. Vamos

verificar se as parametrizaçõessão compatíveis. Seja z C yo í] Vi. Pelo
fato de z pertencer a Vi, p-l(z) pode ser representado em coordenadas
locais por (yl, ...,3/«-l,ly,.,eio)

a Uo, Ú-:(z)

com y« :# 0 e 0 $ 0 5; 2n. Por z pertencer

pode ser representado por (Z/i, ...,Z/«-t, .Jg;.eio),

?y«# 0 e

0 $ 0 $ 2n-. Portanto, p e p-i são as pr(5priasfunçõesde transição,que
são diferenciáveis, e assim temos o prolongamento desejado.

Definimos
as coordenadas
locais#l, z2,. . . , zn+l, navizinhança
r, do

ponto a, através de @, da seguinte forma:

Zj = 'jl

j=1,...,w--l

z,. = .Re z
z«+l

Z/:t

,.

= /m z

E na vizinl)aça
de /(a)
= /'.q(a)
. . , Z/., definidas através de o'. Então

de a por

l

yj

-

"j,

no .m",

as coordenadas

locais

/ está deÊnida em uma vizinhança

'--,....«--

l z/«
(De fato, y«

= zl: +zl:t}, pois #: +zl;+l =(Re z):+(.rm z): =1 z I'=

M.e:' l:=1 «m l: . l .:' 1:=1#© l:.t = y«).

Então cada ponto de S é uin ponto singular do tipo (7) de / e, portanto,
./' é uma aplicação

genérica

seus pontos singulares.

especial

de .A4 em .m", sendo S o conjunto

de

O nosso objetivo, no próximo capítulo, consiste em fixar certas va-

riedades n-dimensionais e compactas T,V'.f
, e verifical' quais variedades ]@"+l
admitem aplicações genéricas especiais com imagem no -#?", tendo IV/ como

a sua fatorização de Stein. A existênciade tal fatorização nos dará in-

formações importantes para podermos identificar o domínio da / em alguns
casos. O Teorema 111.3abaixo mosto'a,pai'ticularmente, que quando W.f é
simplesmente conexo, .A/ também deve ser simplesmente conexo.
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Teorema

111.3 - Seja, /: .À4"+l

cial, com .A4 conexo. Então a-i(.A/) 3

uma aplicação genérica espe

(Fb

«:

De'm,onstrüção

Considere a fatorização de Stein de / abaixo

M

-L-

q

,/

IP
f'

Seja ao € .A4--So um ponto base de forma,que a fibra -F = q't(b)

passando por ao esteja contida em uma bola de .A4. Isto sempre é possível
se considerarmos ao próximo de So.
Seja Z,o = q(ao), como -F é conexo, temos que «-o(.F,ao) = 0. Da
seguinte sequência, exala para vibrados diferenciáveis (Teorema
«i (T'ç'/ --aT'T'/, bo)
(T4'.f, bo) é um isomorÊsmo.

ao) -b,

«:(.A4-So,ao)

-!b

«:(TV.f,

1.4.2) , onde

Z,o) ----, 0

e pelo teorema do Itomomolfismo de grupos, concluímos que

11-(Ç:::lLgg} =

.í,n q*
«:

I';er q*

(M

=
-

«-:(T'r/,bo) (q*é soba'jetora)
$o , «o )

«: (W.f , bo)

Como toda curva fechada em JW é l)omotópica a uma curva contida em
So, a inclusão .j: .A/-- So ---, .A4 induz um homomorâsmo sobrejetor

.j*: «':(a4'

So , «o )

Novamente, pelo teolema do homomorfismo aplicado em .j* , temos

«:(a./-So,"')
I':el' j*

3

.r..j*

3 r:(M,«o)
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«: (.A4 - So , «o )

=

I'ier j*

Agora basta mostrar que .rm {*
é isomorfo a ai(T4//, bo).

«-:(M, «o)

/\ er .j*, para concluir que n-i(.A4,ao)

i) ]m i* C .Ke« .j*

Seja a C .[m ã*, entãoa C «-:(a4

So , ao) ,

a: Si --.--, .A4--So
se ;

> (zo

e existe © € «-1(.F,«o) tal que á*(Õ) = a e

l3\ S'L
se :
Porá-to

á*(/3) C -F,

.J*(í*(P))

,F
} czo

C -F e c.mo

á*(P)

= .« ,

.j*(a)

C -F

Mas F está contida em uma bola de .A/, ou seja, .j*(a) é homotópico à zero
em .A4

Portanto

a € /t'er

.j*.

ü) .K.« .j* c .r,'« {*
Seja a C ./fer .j*, ou sda,

.j*(a): S: ---, M
se ;

> czo

é homotópicoa zero em .A4, então a' é llomotopicaa zero em .A4, e isso
implicaque existe uma ã:.De ---.->.A/, extensãode a. Podemossupor ã

transversal a So. Pelo Teorema 1.1.7, ã':(So) é uma coleção PI, ..., PI., de
pontosisolados.
Eventualmente modificando â nas vizinhanças dos pontos Pt , ..., Pk,
podemos supol que existem discos .D{ de centro Pi, raio E , contidos em
.DUe disjuntor 2 a 2, de forma que ã(.Dí) seja transversal a So e definidos,
através de um sistema cle coordenadas (U, p) como nas formas cmlânicas

de /, por zi,...,z,..:
{ç,-:(zi,...z«+i)

= 0 e z; + zi+i 5; c de modo que ã(a-Dí) =

C A/ : :«i =

ma«ei«a temos q(ã(a-O{))=cte.

... = ",:.:

= 0 e :«: + :«l:+:

= c}.

Desta
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Considere a aplicação ã: .DU---+ TV/ deânida da seguinteforma
q(ã(«))

ã(«)

ct.

(ã(a.0i))

se « e .O
se n C .Z)

i-l

A função ã é contínua e estende q o o': St ------}
W/ ao interior de Si
portanto q(a) é homotópicoa zero em TV.f e a C /(erq*. Mas /(er g*
= /m í* implica

Então

que a C /m í*.

./(er.j*

= /?n ã* -::>

n-t(T4'.f, ao)

,..,

r] ( À/--So ,ao )

.

«'l (M-So

' '''7;=';:

,ao)

l<er =1*

3 «': (.A4,«o)
Portanto rl(T'r/,ao)

= «-i(.A/,ao)
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CAPITULO

IV

P

Exemplos

As aplicações genéricas estudadas por Burlet & de Rhan l21são da
forma /: .A43--....}.X?2. Neste caso temos que T'r/ é uma variedade compacta
com bordo, de dimensão 2, orientável. Quando .A4é conexo, T'V/é conexo,
portanto o posto do grupo fundamental de T'r/ pode ser escrito na forma
2g+ b -- 1, onde g é o genus e Z)é o número de componentesdo bordo de
T'r/. Uma vez que zi(.A4) = ri(T'r/), podemos, nesta dimensão, classificar
as variedades difel'enciáveis que admitem aplicações genéricas especiais com
imagem no plano, pois considerando

posto(ri(TV.f))

= 2g + b -- 1, como

veremos a seguir, quando foi orientável, .A4 só pode ser difeomorfa a uma

esferaS3 quando o posto for igual a 0, e difeomorfaa uma soma conexode
? cópias de Si x S2 quando o posto fol igual a r 2 l

Porto & Furuya jlSI generalizam tais resultados para aplicações genéricas especiais

/: ]W"

---.} .#?', mas com T4''.f ainda

argumentosacima também se aplicam.
No nosso estudo,

/: ./l/"+l

--.--, .#?" genérica

de dimensão

especial,

2, onde os

T.V/ é uma va-

riedade com bordo, de dimensão ?z. Para m=2, temos os resultados de Burlet

& de Rham. Para n 2 3, a plocula de uma classificaçãodas variedades.A4
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que admitem aplicações genéricas especiais /: .A4"+l --.--,.#?'' é tarefa mais
difícil.
Neste capítulo descreveremos alguns resultados de Burlet & de Rham,
n::2, e daremos exemplos para outros valores de m.

lv.l

}T? DIFEOMORFO AO DISCO D"

Podemos observar inicialmente que, se .A/" for fechada e conexo com
n igual a 1, a variedade í'tq é difeomorfa ao disco .Dt e A4 será difeomorfa

à esfera S2, pois como n-i(T4//)= 0, temos ni(.A4) = 0 e .A4 só pode ser

Se, ou senão se considerarmos um vibrado de círculos sobre T.V/ (a .DI),
temos um cilindro e, ao identificarmos os pontos das fibras correspondentes
ao bordo de TV.f, obtemos a esfera S2. Quando H// for difeomorfaao disco
.D", m ? 2, temos ni(.A4"+:) = 0, mas isto não implica necessariamente
que ]W"+l seja difeomorfa a S"+l. Para um valor qualquel'de n temos o
seguinte result ado:
Proposição

IV.l.l

- Sejam .A4 uma variedade (m + l)-dimensional

fechadae /:.A/ -----,.m" uma aplicaçãogenéricaespecial. Se TV/, a fatorização de Stein de /, fol' difeomorfaao disco unitário .D", então .A4 é
l.tomeomorfo
a S"+l. Quando m $ 5, .A/ é difeomorfaa S"+t
Demonstrcuçã,o

Para estabelecer este resultado, definiremos uma ful:tção/: .A4 -----,-m,
verificaremos que é de .N''lorde
e estudaremos suas singularidades.
Seja .F = {(U, p)} um atlas diferenciável
Sejam q: .A/"+i

----, T't//, a fatorização

sobre .A/

de Stein de /

d: TP'/ ----, -D" , um difeomorfismo
e
h: .Z)" -----, -m, a função altura, isto é,

a restrição à .D" da projeção

Rl" --., ]R.

41

Observe que, se ao C .À4 é uma singularidade da função composta

h = h o d o q: .A4 ---.} .#?, então ao tem que ser um ponto de So, pois

para um aberto U qualquer contido em .A4--So, q restrito a U é da forma
(zi,..., :««+i) ----,(zi, ..., ",.-i,0, 0), ou seja, é loc.Imente um. submersão
que tem posto máximo. A função d: W.f ----> .Z)" é um difeomorfismo,
portanto qualquer restrição de d terá posto máximo e, finalmente, h é a
função altura que também tem posto máximo restrito a qualqueraberto
contido no interior de .D". Em resumo, a aplicaçãoh tem posto máximo
em .A4--$o, ou seja, as singularidades de A estão contidas no conjunto So.
Portanto, basta considerarmosapenas as vizinhanças dos pontos singulares
da aplicação

/

Sejam (U, p), (l< @) cartas em torno de um ponto singular :« e de q(z),
respectivamente

P(u)

9

u' c

.a.f ZL
çlu

+oqop' l l9(U)

@(v)

@

.m"

/a .f'lq(u)

'rc lv,, 'qU' .o"

e coordeil-idas(a;t,..., z«+t),(Z/i , ..., Z/«) tais que as funções fiquem definidas
localmente da seguinte forma:

g

qo P':: P(U')

(«:, «:, ..., ««+:) ---*(z«,«:,..., ": + «l:+,)
ã'
z/

@':: Ú('r)
y:, ..., z/«) ---,(.z:(z/), d:(z/), ..., d,,(y))
[-t\D"

(;: , ;:, ..., ;«) -

: ]R

;,:.

Considere a função composta
k

d o q'. U -----.+
]R

d ada em coordenadaspor

(a:, z:, ..., ««+:) ---, d«(:«:,
A matrizda derivadaserá
.o(h'ç'':)«
onde :« = (zi, ..., "«,

"1+ «::,+:)

(") .. . aillÍh-(") 'gã(")2"« 'gh(")2"«+:l

:««+i)

O ponto # = (zi , zz, ..., z«, z«+i)

se,

:«2, ''',

é um ponto crítico

de h se, e somente

í Wt(")- 'gb(«)- .. . 'aillíh(")
- gk'(")-o
1%t(«) - 8b(«) - . . . - aillíh(«) - «« - ««--:

< ou

Mas, se %=-(z) = 0, ({=i,...,«), d não seria um difeomorfismo.
Portmto, a = (zl,#2,...,zn,#«+l)
é um ponto crítico de A <::::>
'+::>

$?(")

-

'';« = z«+:

=

0,

i

.,«-:.

Seja ]' = {p-:(") C .A/ : gb(") = "« - "«+1 = 0,{=i,...«-t}.
Novamente temos que I' C So, os pontos singulares de h correspondem aos
pontos de So.
Se # é como acima, a ilnagenl através do difeomorfismod, do espaço

tangente a ÕT4//em y, é dada por

/}1
DÇd o $

:).

)

' ''

/1

9 ' '7Z.

:, o)

o ...

o 5E/

r
l l l subespaço
r
de.©" C onticlo em .R"'i
ou seja,
é um

h?} --l

\ o

x {0}
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Essa imagem é o espaço tangente à a-D" em d(3/). Concluímos então
que os pontos críticos de /csó podem corresponder aos pólos de a.Z)" e são
no máximo dois. Por outro lado, pelo fato de .A4 ser compacta, sabemos

que A possui pelo menos dois pontos críticos. Portaxito A tei-nexatamente
duas singularidades.

Vamos mostral agora que A: .A4 -----,.#? é uma função de Morde. Para

isto verificaremos que os pontos clínicos de h são não degenerados.
Dada a aplicação composta:
k

d o q\ U ----+ .R

9':(a:, -:, ..., ««+:)

---* d«(«:,

«,,...,

a matriz hessiana de k o p't no ponto # = (zl , z2,
terizada da seguinte forma

'l

"'".,':''«,

Então det(.H(k o p
p'i;

'gâ (")

# o

-':,+ -:,.p:)
, :«..:

"o:.:,,,.«-:
0

, 0, 0)

6c. c-:','

2gh(")

u ,J # . -* ~.*( #h;(«) ) :.:,,.,.

l

# o,

Mas, considerandoa restrição
Ê is. : So -----*

a

e usando o fato de que
aifea

difeo

So 7

aT4//

all', '3

ll.-- l

::::> So .?. S"-:

e S"-i

h sn'' .#? é a fruição altura, que é de À/lol'se,temos que h is. é uma

X \.&XX

U

fll.a rân rl p lvTn..CP
:ÍWV

V

X T J. vX

LJ v

e
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O« «j., ( #% («) ) :::,,:«-,
t.m -.t««'--t.
-"«.-'.
''. ""
Portanto k é uma função de Morde. Pelo Teorema 1.3.5, temos que

.A4"+l é homeomorfo a S"+i,

IV.2

além disso, é difeomorfo a S"+i para m $ 5.

CLASSIFICAÇÃO DAS VIARIEDADES .A43 FECHADAS
QUE ADMITEM APLICAÇOES GENÉRICAS ESPECIAIS
COM IMAGEM EM .Z?z

Considere as seguintes notações
l
S3
Vi :: SZ x Si
L' ::

Vi#yi#

. . . #tá

:: soma conexo de I' somandos

iguais a VI :: S2 x Si

X,q*:: o quociente não orientável de S2 x Si pelo grupo de ordem 2 gerado por

uma transformação resulta,ntede uma simetria de S2 relativamentea
um plano diametial combinada com uma simetria de SI relativamente
ao centro.
IÇ' = yr-l#t''r, se r ? 2.
De acordo com as notaçõesacima estabeleceremoso resultado do Teorema IV de Burlet & de Rllan l21,seguindo os mesmospassos de Porto
& Furuya j151. Este resultado diz que as únicas variedades tridimensionais compactas que admitem aplicações genéricas especiais são difeomot'fas
a yr (r = 0, 1,2, ...) e 'lÇ' (r = 1,2,3, ...). Estas são as únicas variedades

tridimensionais com)ecidas cujo grupo fundamental é livre e de posto r
Admitindo a conjectura de Poincaré, elas são únicas com essa propriedade.

O caso r = 0 é a próplia Proposição IV.l.l

acima onde n = 2.

Temos portanto este resultado generalizado para quaisquer aplicações do
tiPO .À4"+l --} .#?''

A seguil-estudaremos os casos onde v' ? l
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Proposição IV.2.1 - Seja .A4 uma variedade diferenciável tridimen-

sional e compacta cujo posto do grupo fundamental é r = 1. Se existir uma
aplicação genérica especial .f: .A4 ---.} .X?u, então .ZWé difeomorfo a Vt se for
orientável, e difeomorfo a t''r se não o for
Demonstra,ção
Seja W.f a fatorização de Stein de / cuja projeção é q: .A4 ---, W/

Se posto(«i(.A4)) = 1, então, pelo Teorema 111.3,posto(«i(W/)) = l
Como }t// é uma variedade com bordo de bidimensional 2 e orientável,

posto(ai(W/)) = 2g+b--l::>

b= 2 eg= 0, ou seja,W.f éumacoroado

tipo 10,11x C', com C' = Si, cujo bordo correspondea {0} x C' e {l} x C'
Seja .A4' uin vibrado de círculos sobre TP/, com projeção p: ./\4'----, H''/
Pelo Teorema 1.3.1, sabemos que .A/ é o quociente de .A4' pela aplicação
q': .ZW'---} .A4que identifica os pontos de uma mesma fibra correspondente
ao bordo de T'r.f. Para todo t C /, / = lO, ll, (q')'i({f} x C') é um vibrado
de círculos de base C',que é um toro T no caso orientável, e uma ganafa de
1<11einno caso não orientável. então .A4' = 7' x / ou .À/' H /{' x /

Por outrolado,para todo {u} € C', p-l(-r x {u}) é um vibradode

círculos sobre /, p':(/ x {u}) H / x $: ::::> q'(p':(.r x {u})) B S:, pois
cada obra correspondente aos extremos de l se reduz a um único ponto.

Portanto,como.Â4= g'(p':(/ x C')), a4 é um vibradode esferasde

base C'. Quando .A4' a .r x 7', .A4 é orientável, o vibrado de círculos é trivial
e .A4 H S2 x C' ;g S2 x Si :: Vi . Se .A4/ H / x /t', .A4 e .A4/ não são orientáveis,
o recobrimento duplo orientável de /I' é o toro T, o de / x /I' é .r x T e o de
A4 é VI, portanto .A4é o quocientenão orientávelIT de Vi
Pela unicidade da estrutul'a difeienciável, nesta dimensão l31, temos

que -A4é difeomorfoà lá ou à tT

Oóseructção: Sejam T.younia variedade diferenciável bidimensional com

bordo e .L uma curva. "Atar uma alça" à IVo significa identificar os lados
{0}

x .L e {l}

x L

de

-B =

/ x -L com

duas

curvas

.Lo e .Li

(arcos

de

adjunção) contidas no bordo de T'T/o
respectivamente (.LO e .LI podem estar
contidas em componentes conexas diferentes do bordo de T.yo), temos então
que T'Ho U .B = T.{.'
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Seja W uma variedade diferenciável bidimensional compacta, com pos-

to do grupo fundamentaligual a r. Como H'' pode ser obtida atando r

alças a um disco .D2, podemos obter uma variedade orientável homeomorfa
a W atando uma alça a uma variedade Wo compacta com o posto do grupo
fundamental igual a v -- l
Proposição

IV.2.2 - Seja .A4uma variedade tridimensional, compacta

e orientávelcujo posto do grupo fundamentalé r > 1. Se existiruma
ap[icação

genérica

especia]

/: ]\4 -----} .#?2 , então

]W

éí

yr.

T\ p .m r.'r} etpn r fi n
AJ u +Bvv 6vv u B w\g wv

Vamos mostrar esta afirmação por indução sobre n. Já veriâcamos, na
proposição anterior, que para m = 1 a implicação é vei'dedeira. Suponha
então que vala)a para ?' -- l

Seja .ZW3uma variedade diferenciável e compacta, cujo posto do grupo

fund'mental é ,' (po'to(«l (T.V/)) = «).

Considere T'o uma variedade bidimensional tal que W'.f, a fatorização
de Stein de /, possa ser obtida através de T.yoatando uma alça .B, ou seja
W.f = Wo U .B (âg.2).

(/ig.2)

Todo obrado p: .A/' -----,T;T/.r
de círculos sobre T'r/ contém dois subfibra-

dos, .A« = p':(T'o)

de base T'T''oe .B' = ]9-:(B)

de base .B.

A aplicação quocient.eçl), que identifica a um ponto cada fibra de alvo ,
induz em .A4o= çl)(JWé) uma estrutura de variedade diferenciáve] ta] que ]Uo
admite uma aplicação

genérica

especial

./o : .À4o ----, .Z?2. Seja qo: .A4o -'---+ Wo

a aplicação quociente da fatol'ização cle Stein de ./'o. Pela hipótese de
indução, .A4oé l)omeomorfoà soma conexo de ?' -- l cópias de S2 x Si
Mostraremosprimeiramenteque .A/ pode ser obtido através de .A4oe de
S2 x / removendo de ./\4oo interior de dois discos tridimensionaise identificando as duas esferas do bordo resultante com as duas esferas do bordo de

47

S2 x .Z. Feito isto será fácil mostrar que ]\4 é a soma conexo de .A4ocom
S2 X SI
Observe que .Lo e .Li, sendo os arcos de adjunção de Wo e .B, q't(Lo)
e q-:(.Li) são duas esferas que bordam q':(Wo) e q':(-B).

Considere I'o e '7i dois arcos em H,'o que unidos com as extremidades de

.Lo e .Lt, respectivamente,

morfas ao disco .D2 (fig.3).

delimite

duas regiões disjuntas

.Z)o e .Di llomeo-

I'} oo

(/ig.3)

Seja TVoo o fecl)o de T4,'o -- (.DO U .DI), então q-: (TVoo) é obtido através
de q;: (TVo) tirando-se o interior de dois discos qi:(.Do)

e çi: (.DI) (fig.4).

O

homeomorfismo entre TVo e T.Voo,que é igual à identidade fora de uma vizi-

nhança de Do e -Z)l, induz um homeomorÊsmoentre q-:(T.Vo) e q':(TVoo).
Portanto, q-i(TVo) é homeomorfo a .A4omenos o interior de dois discos. É

fácil ver que q' l (.B) é llomeomorfo a .r x S2 , pois como p'i (.B) é homeomorfo

a / x 10,11x SI , a aplicação quocienteq' iclentiÊcaa um ponto apenasas

fibras correspondentes às extremidades de 10,11, desta forma 10,11x SI se
reduz à esfera SZ

L.

})-t(1)i) H J x S'
Çi ' ( 1)i ) z ly

(/ig.4)

Portanto, en] J\{/ = q':(TT,bo U .B) = q

se faz exatamente nas esferas q': (.LO) e q': (.Li).
h'lostraremos

atola

(lue .A/ = .A/o#ll

l U q-:(.B) a identificação

. Para tanto exibiremos

um disco

48

.D3 que será removido de À/o e outro de SZ x Si para que possa ser efetuada
a soma conexo.
Considere uma curva 7 em ]Wo unindo os bordos de q;t (.DO) e q;t (Di),

e uma vizinhança tubu]ar 7' de 'r em ]\4o. Com isso obtemosum halteres
g;i(.Do) U7'U q;: (.DI) (âg.5) homeomorfo ao disco .D3 que está contido em
À4o e este é o primeiro disco procurado.
qi; '( Do )

(/ig.5)

Lembramos

qil(Di).

que,

para

obter

.A/ devemos

desconsiderar

qã'i(.Do)

e

Vamos analisar a união de T com S2 x .r parametrizandoT

por D' x 10,11 e S2 x / = q-t(.B) por Se x j1,21. Se considerarmos
.D2 x {i} ({=o,i) imerso em S2 x {Í}, onde S2 x {ã} corresponde ao bordo

de q;i(.Di), temosque T está imersoem S2 x 10,11. Ao identificarmos
as

extremidades 0, 1 de 10,11 com 2, 1 de j1, 21 respectivamente, e as esferas

em questãode modo orientável,obtemos S2 x Si . Mas para obtermosJU
podemos apenas levei em consideraçãoa união de T com SZ x /, ou seja,
ru(s: x .r) =(s: x s:) -((S: - .O:)xl0,11) e(S: - .O:)xl0,11 é o out«
disco que procurávamos(fig.6).

(/ig.c)
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Em resumo,
q': (TVo U -B)
q'" (Wo ) U q': (.B)

(Mo - ánf(q;:(.0o) U Çi:(.0:))) U q':(-B)
(.A4o- ámt(qi':(.oo)ur u qo':(D:))) u(q':(.B)
.A4o

- ámt(.0;) U (S' x S:) -

Ou seja, .A/

MQ#Ç~Sn- x S'L )

:::+

u ámt(T))

ámt(.0;)

.N/l

#S'z x S~
S' x S'L #
r vezes

Pela unicidade da estlutura diferenciável, as variedades acima são difeo

morfas .

OZ)seriação : Se .A4não for orientável, os argumentos acima são válidos

a menos das identificaçõesdos vibrados q':(TVo) e de q':t(.B). Ou seja, se
.A4onão for oi'rentável,então .A4oH l4:..i e, seguindo os passos da Proposição IV.2.2

obtem-se

.A4o U .B'

=

(1<=.:#VI)

=

(14-l#Vl*)

e se .A4o for

orientável, então não existirá uma identificação de .A4oe .B' coerente, pois
.B/ é orientável, em outlas palavras, .A4oU .B' = E..i#tq,
orientável.

senão .ZWseria
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IV.3

EXEMPLOS

Proposição

DO TIPO

IV.3.1

.A/4 ---.} .R3

- Se í;l;// for llomeoinorfo

a um r-toro

sólido,

então as únicas variedades orientáveis, fechadas e conexas de dimensão 4
que admitem aplicações genéricas especiais são do tipo U,, onde t./, é uma
soma conexo de r cópias de $s x Si
'h

p .m

X.r

\Z

+ l

n e+p,.
V v

\J

\J

F Ã a
l

W:Í

\AI

\J

Note que, se considerarmos0-toro como sendo o disco .D3, então a
variedade .À4 será difeomorfa à S4, conforme visto na Proposição IV.l.l.
Se TV.r for llomeomot'foa um toro sólido, poderemos considera-lo como
sendo o produto cartesiano da coroa (C' x /) por um intervalo fechado /,
onde C' é uma culpa fecllada plana l)omeomorfa a Si

Para todo u C C', ])-i({tl} x / x /) é um vibradode círculos trivial

sobre / x /, pois este é contrátil.

Então

]o':({u}

x / x .r) = / x / x Si

-::>

::::> q'(p': ({u} x ] x /)) a S:3. De fato, ao identificarmos cada componente

do bordode / x Si obtemosS2, e ao identificarmos
cada componente
do

bordo de / x S2 obtemos SS

Portanto, .A4 H q'(p'i(C'
Mas, .A4 é orientável,

x / x /)) é um vibrado de esferas S3 sobre C

então .A4 H S3 x Si

Considere atola, T4// uma variedade tridimensional homeomorfa a
.,4, x /, onde .,4,. = .Di -- {l'

c--discos

abertos

disjuntos}.

Podemos

obter

um r-toro sólido atando uma alça .B ao bordo de .A,.i e considerar o seu
produto cartesiano pelo intervalo /. Chatnaremos de .Lo e .[i os arcos de
adjunção de .A,.-i com -B. Neste caso, aT;t/.r tem uma única componente

conexo, portanto pala obter .A,. x ./ = (..'!,.-i x /) U (.B x /), basta considerar
.Lo e -Li na mesma component.e conexo clo bordo de .A,.i
Sejam .A4o e qo: .Adro ----, TVo x .r, como na proposição anterior, trocando
.A,-i por TVo. Novamente aplicaremos indução sobre r. Seja .A4ohomeo-

morfo à soma conexode v'-- l cópias de S3 x Si. Seguindoos passos da
demonstração acima, primeiramente vel'amos que ./\4pode ser obtida através
de .A4omenos o interior de dois discos -D4 e identificando os pontos das duas
esferas do bordo resultante com as esfel'asdo bordo de S3 x /
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Considere duas curvas ' o e 'h que unidas aos extremos de .Lo e .Li,
respectivamente, delimitem dois discos .Do e .Di disjuntos homeomorfos a
.D2 contidos

em ,4,-i

. Temos

que q;l(D{

x /) está contido

formas canónicas, é homeomorfoao disco .D4 (fig.7).

em .A4o e, pelas

D'

/xJ

s:

=+

1)3

x 1, B

/)4

(.fig.7)

Seja TVoo o fecllo de Á,-i -- (.DO U .Di) (fig.8). Como na proposição
anterior, q':(Woo x /) é homeomorfoa q':(Á,-i
x .r), mas q'i(Woo x .Z) é

homeomorfo a Mo menos o interior de dois discos de dimensão 4, q;i (.Do x/)
e qi'"(.Oi

x .r).

lt'oü x /

(/ig.8)

Por out« lado,.q-:(.Bx .r) H (S; x .r) e M = q':((.A,.-i U .B) x .r) B

a q-:(.A,-i

x/)Uq':(.B

x/),

ouse:ve ainda q«e q't(.Lo

x})

e q':(.Li

x/)

Lão

llomeomorfos à duas esferas S3 e bordam q': (.4,--l x .r) e q':(.B x /)l como
podemos ver na figura abaixo, os pontos de .L{ x / ({=o,i) que pertencem ao

bordo de Á,.-i correspondemaos do seu bordo.

52

l,o x.Í

'Ü

$
'bN
:).

L

t x l x S\

(/ig.9)

(ao {denti/{carnzos os p07ttos das es/eras correspondentes
às e t7'emãdades de Li obtemos uma es/era S;-+ q-'(l,{x/)aS3)

Portanto .A4 é homeomorfo à .A4omenos o interior de dois discos de

dimensão 4, unido com q'l(.B

x /) identificando os pontos de seus bordos.

Agora basta exibirmos dois discos .D4, cujos inteliores serão removidos

de .A4o e de S3 x SI , para mostl-armas que a/ H .A4o# S3 x Si

O primeiro, que sela removido de .A4o,é o llalteres formado pela união

de q;:(Do x/) e q;: (.DI x/) comuma vizinhançatubularT em .A4o(íig.lO),
de uma curva "y ligando os l)Oldos destes.
y; ' ( Do x / )

(/{g.lO)

O segundo obtemos da seguint.eforma

/Õ'1( 1)] x / )
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A vizinhança T é homeomorfa a DS x.lO, lj; se considerarmos D3 x {0}

e -D; x {l}

mergulhado

em go': (Dox.r)

e ai:

(.DI x.r), respectivamente,

temos

que T está mergu]hado em S3 x 10,11, onde S3 é o bordo de q't(D{ x ]).

Paratrizaremos q'l(.B x /) por S3 x j1,21. Ao identificarmos as extremidades 0, 1 de 10,11com 2, 1 de j1, 21, respectivamente, e as fibras SS x {0}

entações são coerentes, pois o vibrado sobre .A, é orientável), obtemos um
vibrado orientável de esferas S3 sobre Si,

logo S3 x Si.

Na operação

anterior, para obtermos S3 x SI, incluímos (S3 -- .D3) x 10,11 na união,
mas devemos coi:tsiderar apenas T U (S3 x /).
g':(.A,,-:)

U q':(.B

x ]') B Mo -((q':(.0o

Então .A4 é homeomorfo a

x .r) u q;:(.0:

x ]'))) u q':(.B

x .r)

e ao considerarmos T unido com q': (.B x .r) temos que T U q-:(.B x .r) =
=(S; xS:)--((S' -.O;) x 10,il) e, no~'amente,(S3 -.O;) x 10,il era o outro
disco que procurávamos(fig.ll).

( /ig

.] l )

Portanto, .A/ = Â4o#(S; x Si ) :-:> .Â4'=

3

#ÇS' x S~

O exemplo acima pode ser generalizado da seguinte forma
Seja .A, uma superfície com bordo não vazio com o posto do grupo
fundamental igual a 7 (?' = 1,2, ...). Então, como \amos em IV.2, .A, =
= .A,.-í U .B, onde -B é uma alça atada

a .A,-i.

Seja T'T''uma variedade

de dimensão 3 com bordo não vazio Itomeomorfaa .A, x /. Então T4,'é
homeomorfa a(.A,.-l x/)U(.B x/). Repetindo passo a passo a demonstração

da Proposição l\r.3.1, temos que se TT''/:: TT/,então .A/ é difeomorfa a U,,
ou seja, à soma conexode v' cópias de SS x SI
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IV.4 UMA RECÍPROCA PARA A PROPOSIÇÃO IV.l.l
Considerando, novamente, a sequência exala de vibração
S' ,ao) -!L ««( M--So,a.) -!L»««( W/,bo) -!b ««- l(S',aO) ---,

.--,«.(

O diaglama abaixo
À'l -- sü
q

q

TV'/-aT'r.r
induz o seguinte diagi-ama comutativo
««(a4

- So , «o )

«-«(.A4,

q+

«o )
q+

«-«(W.f - ÕT4,''.f
, Z,o)

««(TV.f

, Z,o)

onde .j*: «-«(T4'.r-- ÕT-V/) -----,«-«(T4'.r)é um isomorfismo. Se n 2 3, temos
«.-:(S:,«o)(S:,«o)
ão q*: «-,.(.A]'-So,«o)
um isomorfismo. Logo q*: «-,. (a/, ao) -----, «« (T.V/, Z,o) é sobrejetora.

Seja .A4 = S"+i e suponhamos que So é a imagem de um mergulho

S"-i -----,S"+i.
= n-,(S"+l

Se o mergullloé trivial, temos que ni(./\4--So,ao)=

--$"'1,cz.)

=

.Z.

A recíproca

nem sempre

é verdadeira,

em

Rolfsen (j161,pg.18S), encontramos um contra-exemplo na demonstração do

seguinteteolema : Se m 2. 3, existem nós não tliviais /f" em S"+2 com
n'l (S"+2 -- /I'")

= .Z.

De qualquermodo temos
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Proposição

IV.4.1

- Seja /: S"+i

---.} .Z?" uma aplicação genérica
especial tal que nl(S"+l --So,ao) 3 .Z, onde o conjunto So, dos pontos
singulares da aplicação /, é uma (n -- l )-esfera mergulhada em S"+l . Então,

para m 2 5 W) é difeomorfo ao disco -D"
Dem o'n,strctçã.o

Seja m = dám T'T? 2

5. Primeiramente vamos mostrar que n.(W/)

e comoq*:«-.(S"+:,ao)

---. «-«.(W.f,bo)é sobrejetorapara m 2

para todo m 5; m. Pelo Teorema 111.3,temos que ai(W.f) 3 n-l(S"+:)
n-«(S"+:

, ao) = 0 para m $ n, então a-«.(TV/, bo) = 0 para 3 $ m $ n.

Para concluir que n2(T.y/) = 0, observando a sequência

ao) -!b

concluímos

«l(S"+:

--S.,

a.)

-!b

que ã* : .Z ----.* .Z é um l:tomomorfismo

isomorfismo. E analisando a sequência

.--,0=«2(S'

,ao) -!=. «2(S"+'--S.

,a.)

-!=, -2( I't/.f,b.)

-!b «](S'

«-i(W/,

sobrejetor,

bo) = 0

portanto,

,ao) -!=» «1( S"+'--So

um

,ao) ---,

temos claramente que q* é injetora, pois r2(SI,aO) = 0, e é sobrejetora,
pois sendo {*: n-l(S:, ao) ----, n-l(S"+:
/mõ* = her á* = 0 e /?mq* = ./ferõ*

-- So, ao) um isomorfismo,
= n-2(T4'.f, bo).

temos (lue

Portanto, q*: «-2(S"+: -- $o, ao) -----,a2(W/, bo), tambémé um isomorfismo e q*: a-2(S"+:

logo «:(T'r/, Z,o)

, ao) -----, a-2(T4'.f, bo) é sobrejetor.

h'las a-2(S"+:

, ao) = 0,

Concluímos então que n-,,.(í'tG, bo) = 0 para ?n 5; n, mas pelo Teorema

do isomorfismo de Huiesvicz, temos que ./7.(T.y.r, .Zr) = 0 para todo m $ n.
N'las para m > m também temos -H,«(T't'/, .Z) = 0 . Logo T4'/ tem a mesma
homologia de uin ponto. Portanto, conforme .N'lilnor (j121,pg.108 à lll),

T;l/JP
é um m-discopala todon,2 5.
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Para n = 2, temos o seguinte resultado de Burlet & de Rham
Proposição IV.4.2 - Se / é uma aplicação genéricaespecial,de S3
em .#?', então So é um círculo sem nó.
Demosn,oração

Seja W/ a fatorização de Stein de ./', com projeção q:S3 ----, W.f
Novamente, pelo Teorema 111.3temos que at(W.f) 3 n-l(S;) = 0, ou seja,
W/ é homeomorfoao disco .D2, consequentemente,So é homeomorfoao
círculo aT;LÜ..Portanto, basta mostrarmos que ni (S3 -- $o) é isomorfoa Z,
pois pelo lema de Delln-Papalçyriakopoulos, So sel'á um círculo sem nó.

Considere a seguinte sequência excita para o vibrado q ls3.s. : S3--So ---.>

14'.r- õt'b

--, a'2( I'jf--O I'l/.f ,bo) -e=' n]( F,ao) -!!-- a-]( S'--So

,a.)

-!b «]( H)'/--õ T'l// ,bo) -!b no( F,ao)

---,

onde ao C S; --So, Z,o = q(aO) e .F = q':(Z,o).
Como F é liomeomorfa à Si e H// --aW/ é uma superfície aberta,
temos

que «o(.F,ao)

sequência se reduz a
0

= 0, «-l(.F,aO)

= .Z e «2(W/

--aTVJ,

Z,o) = 0. Assim

a

«': (S' - So , «o ) -gb «, (W/ - Õt/b , Z,o)

Mas como TV'.f H -Do', temos que T4q --a14/.r é homeomot'fo ao interior
do disco -D: e ni(T'TG) = n-i (T-V/--8T4Ü) = 0. Portanto á* é um isomorfismo.
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