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R.esumo

Este baba.lllo apresenta. diversos resulta.dos topoLógicos relacionados com a Pro

priedacle lal, (lue é uma propriedade deílilida a partia de estrelas cona despeito a cobel-

tuias abertas. Esses resulta.dos são obtlclos usalldo diferentes "fellamentas" da teoria

de caidirlais li)ílnitos: corlao cardinais iegulal'es, ])e(luerlos ca.rdirla;is c g]ancles ca] diria.is.

Piopiie(!artes de coberturas (coJllo nletacompaciclade e nletaconlpacidade ellumerável) e
esl)a.ços constluíclos a pa.ini (le famílias a/r zos/ (/?l.SJozll?,& cle subcoíljuntos iliflnitos de u

l "espaços Q-lil<e" ) taillbém sã.o estudados: e aprescntanlos o !)rimeito exemplo corlsistente

cle uin espaço ü like que é aitti-Dowker.

Abstract

T[lis woik plesents seveia] to])o]ogica] resu]ts te]a.ted t.o tule Piopelty lal wllicl\

is a star covctirlg })lopcity. Tllese iesults wel'e obtaiiled using different "tools'' {loi:n the

t[[eo['y of inf]i]ite ca]dii]aLs, sucJ] as iegu]a.r cat'(tii]a]s. stiaa.]] catdina]s a,nd ]aige ca.rdiiJals.

(.lox.eiiilg properties (like lnetacompactiless aild counta.ble metacom])actilessl and spaces

(oíJstiuctecl {lom a/mosf dzlsl07llz/ farllilies of inílnite subsets of u ( "Q-like spaces" ) a.re algo

studied. anel we pieseilt tule fllst consisteilt exa.mole of a anta Dowkei @ liJçe space.
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Introdução

Este tl'aballlo tem comia objetivo illvestigai e apiesclJta.t' clivcrsos tipos (le i-esttl

fados que envolx'am caldina,is c que est,ajam tela.cioilados a nula det.erllliTla.da. })!.opiieclade

tipológica. - a. saber, a I'ro])iieclade la), que é uma propriedade definida a })artir cle estre-

las cona t'espeit.o a col)eitulas abri'tas (i.e.: ti'ata se cle uilla das cha.]]]aclas fiar cr] ?e7'zlzg

/)roper'f/lcsl. Pol explotai int.ei'anões existelltes entre a Teoria dos Conjuilt.os e a I'apologia

Geral. este ttaballao insere se claian]ente no ia]]]o de pesquisa en] topologia clerlomillaclo

"Tipologia ('onjuntística" lsd /./zc07'ct/c 7o/)o/ogy).

Os insultados (t.o])ológicosl apresenta.dos utiliza.rn vá!.ias "fet'lalileiJtas" distintas

da t.eoíia dos cardinais. como poi exemplo: calclinais iegulal-es. ])eclueilos catdinals e

grandes cai'digais. Questões lelatlvas às cllanlaclas /zirzções car'd?lizazs tanlbéilt a.paieceitl
ciY] llosso estudo.

[nc[ul mos neste t.ra.ba.]]lo a.iguinas c]errlolJstrações de certos resultados que são 'fol

kloie:' cill 'lopologia, Conjuiltística. No entanto; esses insultados costunaanl epal'e(ei' na li

teiatura. seno una (lcnlollstração; ou sem unia I'efetência de urna dejllonstiação. Tilcluínlos

essas (lerllonstia,çocs pliiaclpaliilente lias o(asioes ena que ull} cletei'llljilaclo resultado íol

basta.nte utilizado ])ara. deliiollstrai' as nossas contribuições otigiíJaisl ílessc sentido: as
clenlonstiações desses iesult.idos (lc "folkloic" \.isalil tornam este texT.o auto suficiente.

O Clapi'Lula l é clestilaado a a])teseiltai algum)s fatos e resulta.dos ptellnaina.ies jem

Teoria dos C'olljiintos e Topologia (.;cial) (luc saião utilizados em t.oclo o Lesta.rate do texto.

I'an]bé]]a co]]] o ol)jctivo de tolllar este t.iaballlo auto-suficiellte e {acllit.a.l sua leitura.

foialll incluídas al.limas (lcíl«;.-À..- l.á-;',.

No ('apítulo 2 a.pieselltaillos a f)toT)tieclade ]a ] e alguns fa.tos ])ási(os re]acioJla(]os

a essa ptoi)lic(lacre: l)oi excnll)lo. aplesí'lltai os villa cleilloilstraqao pata o fato (lc (lue

l!'\.i



c'spa.ços pala(oialpactos .ri possucn a Piopiiedade lal (Proposição e.=31. Edil segulcla:

desta.calllos algiins icsult.idos Jlegativos (late usam (aldinais. Nossas (ontiil)lições neste

ca])ítulo foiaJll: o Teotenla 2.4 e o Lema 2..-), (lue gencializa]n un] insulta.do de Just.
Nlatveev e Szeptycki(l.Jl\'lS001) e a dcmoilstração cla gelletalização cle um resultado de

i\'lat.veev. (lue é uma, versão clo í,eiiia (le .cones pal'a lal espaços (IN'lat971). /\presentarllos

ta.]lll)eíll: colmo unha co]Jt.iibuiçao oi]gií]al. un] ('ololallo para. essa veisao do l..er))a de

cones (C:ot'o]áiio e.o] que ':captul'a" o argumento essencial clo lesultacio de l\latveev.

No (,'apítulo :3 está(ta.mos cel'tos espaços constlliídos a partia cle famílias a/ralo.$/

di.SJO/Ir2í cle subconjuntos inãJ:tiros cle w. aos (duais nos i'eferitelllos como "es])aços ®(.À)"

ou ' espaços Q like" . Api'esent,alllos a demollstiação de unia cal'act.eiização desses empa,ços

a. paLtii de certas ])iopriedades to])ologlcas. e talllbém unia (.ai'actor'ilação combina.tília

(la. situação e] (]ue ui]] dado es])aço q'(.,41 é ilolli aL; esses sã.o resultados de "follçloi'e", e

essas clcnlonstrações folalla iiJ(.InIcIas a(lui pelo propósito cle auto-suficiência. collfoime já

obscivaclo. .A Pior)iiedacle la.l tailtbéill é estudada no colltexto desses es])aços. e vát'ios

i'esultados de consistên( ia sà.o cleinonstiados ou referenciados. Apresentamos t.anlbém olha

(luestão ielaciollando a Piopiieclade (a) coiJ] a presença cla paracor)opacidade entmlelável

em espaços 'P(.4).

No (1a.])ít]]lo 4 estuda,]llos a Pi'opiiectade (al rlo contexto dc cet'tas \,crsões laia.is

[i'alas da pai'acompacidade e c]a para(ompacidade enumeráve]. Como contiibuiçõcs deste

capítulo, dcstacanlos a clemollstração de que existem espaços metacoil)])actos 7'i que í)ão

possuem a Pi'opiiedade(al e, voltailclo aos espaços construídos a })aitii' de faillílias a/r7zosf

(7/.s;oln/. aplesental-nos o ptir)leal'o exe]]]plo consistente de ui]] espaço tPIH) que é arzfi-

Z,)arDA:el' (enunleravelnlelltc pa.racompacto; regulam e não Jlol111a.l). ,Apresentamos tarllbém

vá,lias quest.ões relacionadas a. espaços 'PI,4) e o ca.idinal D.

No Capot.tt]o 5, c]iscut]nlos os ]al espaços localmente conlpa(tos, e iiltioduziinos

a noção de famílias donlillant.es de fui)çàes nessa discussão (o (4ue já é uma cona.iibuiçào

oiigir)a] deste baba.lllo). Cloi]] esse i]istiu]nenta.l. e coi]] o auxílio (!e alguns insultados de

consistêil(.ia (lue (o1lstaill na; lit.elatliia, pio\'amos o seguinte íesult.ado: sol) as lliT)óteses

2" < 2'i'' e "2" é i'eguLa.í':', a existência cle um 1«1 espaço ri localiiJelJt.e coillpacto c

sepai'a.xe] (lue contei]])a. u]]] feclJa(lo e cliscteto leão enumctável i11aplica a existêi)(.ia. cle

modelos lrit.Grilos com ca.rclinais n]cnsu]a.'trens. Lísan]os tan]lieT] a, iloçao de fal-rlilias cionlJ-

rta,latos e certos iílvaLialltes cardinais associa(los a. elas l)at'a a.picsent ar resulta(los ilegati\.os

\'



pata a I'i'opJieciacle lal cine. iestiitos à classe dos loco.iilleJlte compactos e foca.Inlcnt.e enu-

n[eia\,elniei]te con]pa.caos, const.ituen] insultados ilegal.i\os mais faltes clo (]ue ac]ucles (]ue

cotlstanl lla. Subseção 2.2 do (lapít.ulo 2. Apresenta.nãos ta,r]]béL]] algumas questões relacio-

nadas a certas família\s dominant.es e discuLil-nos um exelJlplo devido a. Watson(IWat85jl.

.'\ menos (]e a.]gul:LS poucos iesultaclos (lue são explicitamente cleclitados a outros autores.

todos os reslilt.idos do ( lal)ítulo .5 são originais.

Este tlaballlo possui dois apêndices. O /\l)índice A teiiJ poi objetivo estudei

certas diferenças ent-ie as técnicas utilizadas pa.la a c]cl ionstl'ação (]e resultados do tipo

do Lenda de Jorles pal'a espaços noilnais e para (al espaçosa te]iclo cr] vista, essas dife-

]ellças: duas questões que llaotixra.l anl vailos dos l.esuitados (lcrnoíJstiados no (la])ítulo .3

sã,o a.plesentaclas e (ontextualizaclas. No .\pêllclice B apresentamos lirlla caracteriza.ção

conlbinatói'ia. clãs faillt'lia.s a.cl. .4 C lul" pala. as (leais o i'es})activo esT)aço Q(.4) é enume-

ra.velnacnte patacompacto. Nosso objetivo ao apresei-leal essa cal'a.c.teiização ((lue é ullla

comi.ribuição deste tt'aballlo) é foiílccet clenlentos pala a. discussão de cera.as CJuestões que

íolnlulalllos ja. sal)ei'; Quest:ões 3.13 e 4.17).

\rl



Capítu[o ].

Preliminares Conjuntísticas

e Topológicas

Neste ca])ítulo apresentaremos (de rotula icsLmlidal alguJllas definições e Jesuíta

dos leia) Teoria dos Clolljulltos e To])ologia Ceei'all que serão utilizados em todo o restante

do text.o. Com o ol)jetivo cle tomai este ti'aba.lllo a.uto-suficiente e facilit.ar sua. leitura..

incluímos clchilições e latos bá.sacos.

[.]. Teoria dos Conjuntos

LTti[izaieillos o sisteílla. axionlático de Ze]]]]e]o-Ft'aen] e] co]J] o .XxioJlla da asco

llaa, tiadl(.iollalinente derlolllinado ''.Zf'C'". Nossa iefnência pTlncipal é o livro de l<unen

jjl<un801). O li\to de .Jech jjJec78jl é l)estante adequado rlo qlie sc lefeie à. ,Alitrllética
Carclinal

OI)orações bá.ficas sobre conjuntos e ]loções leia.uva.s ao conceito cle Oldeill(Tela.ções.

ordens pa.loa.is e totais, boa.s-ordens e isomotfisl)los elltle boas oideíis. segmentos iniciais.

eleiliet tos nlaxiillals e tilirJlinais. lllá,xi1110s e tníninlos. sui)lemos c íilflmosl serão supost.os

cotl[iecidos. :À (]ifei'ciJÇa biltre dois conjuJltos .] e /R set'á. (ícjlotada poi' .4 '\ B. O con.luilto

de toc]os os su])conjuntos c]e uln conjunto .] seta clellotaclo pot r'i-.{l. (.'olalo Fila qualcluei

texto foitenlente l)tlscaclo elll teoria. (los coJ).lllntos. tclaçoes e futlçoes sela,o collslcleladas



coillo con.lujatos de paios oi plena.dos.

Utrl (ojJjunto ,4 é (lit.o [?'aras/]/i] }o se todo elemento de .4 é tanlbélll subconjullto (le

.4. Uia] conju]]t;o é dito un] oz'd/:?icz/ se for transitivo e beill oiclei ado pol C (-lorJI isso, to(los

os elementos cle urn orcliíial são taíllbém otditlais. Oldinais melão sempre desigrlados poi

letras piegas mintíscula.s: a, ,B. l, (i, él, r/, (, etc. Fle(ltieíJteilaente escievelenlos "a < .3"

ao ill\.es cie "n € .?". .&ssinl, pa.La todo OI.clllla.l c} temi-se n := {li : í? < c\}, isto é. un]

OI.dinal a é o conjunto formado ])oi todos os OI'cli1lais lllenores clo fine a.

Pacto lma oi'dinal o. definimos o süK.$so/' de a. denotado poi o+l: l)Ollclo o + l::
a U {a'}. a + l é ui-]] orditaa.i. Un] ordina.l a é dito u]] or'dzr2a./ sl/(cs.ço?' se existir d

pala o (]ua.l a = .3 ].. 1. Ena partícula.r, tem se 0 = ç],] = {0}, 2 = {0,11: etc. UJla

otdinal n 74 0 (lue Jlã.o e oiclii]al $ucessot e (lido un] or'(/?zlíz/ /i?rlí/e. O nlelloi OI(.final liilaite

é .., = {0. 1.2, . . .}: o cor)junto cle todos os /l.ú/7?.er'os izrz/tzl'azi,. Núl)leres tlat.virais serão

designados poi ]etias mirltlscula,s: i: j, k, 1, nl, n. etc

Todo coíljrlrlto irão-vazio de oiclina.is a.cllnite ulli nlíl)in)o. (]ue é dado pela ilJtei

secção clo co1ljLmto. Todo conjunto de otc]inais a.(imite um suptell)o, (lue é (lado pela

ullião do conjurlto. .Assim. se .,4 é um conjunto de ordiilais, s {pl.4) = U .,4 , que é o ]lleilor

limitant.e su])e]io] clc .4: e. ]lo caso (le .4 # Ç3. i/?,/in.(1) = ÍI /l.
Se .4 e B sào conjuntos. denot.a]]]os ])o]. 4B o conjunto das fuiJÇÕes de A ein /?.

isto é. 4/3 = {./ : .f é função, (/or?il./) = ,] e /:/7?,(/l Ç B} (e]]] f)al'ti(ulal', "u é conjullto (le

todas as funções de u enl t*,'l. Da.dos ./: : ,V n y': ,4 Ç .V e B Ç }', y'lll e ./' ' IBI denotan]

respectiva.nacnte a ?.l/?agerzz de ..4 ;)o/' / e a pl'e-/ll/zízg(ri? r/c .f? /)oi- ./'. No (aso particular

em (jue B = {y}. ó usua] abusei-se da língua.gem e escicx.el ./'-ilyl em xez de /-l({.ylll
clave se a,peíla.s toma.r cuidado ilo caso de existia a função inversa ./ '. Se (/or?zl/l = a

pala aLgtml oidinal o-: fi'ecliientenlellte escrevemos ./' = <./b : { < a> lollcle. obviamente.

/( = ./l€1 pala todo { < al e / é (ira villa segi7êizc7la (/e cora?,/)/'!.//zcl}/o n. No caso a = u.
./ é dita. sii l})[esnlerJte villa er/t d12c/:rz.

Se .4 e B são colljuntos. dizemos que .,! c B sã.o (,qtz/pofenfc.s (e dellotailaos isso

pol J B /31 se cxistil ./' : J -+ B bljetol'a. Sob .4r' IAxioilla cla Escolha) t.odo conjunto ,{

poclc ser l)enl oidellado. donde {a : a e .4} e senil)]e [ln] con.junto nâo-x;azlo cle oidlnals.

Deflilimos eJatão a cíz/'d/:?la/;í/r/(/c dc liila (Olljuilto -.:l polido ,:l = /7?/l/?ln. : o .4}. [Jnl

oiclillal n ó (fito ulll críl(/z:r?;r/ se n = n. ..\ssjii]; a é ur]] caiclillal se c só se n não é

ecluipotcJltc a r:tcJ)l)unl oi(linai lllciloi rJue n. Usarem)los as letras H : À. /z.. é9 pt\ia cleslgnai

')



ca:rdiT) ais .

Se À' é u]]] conjunto de carclii)anda.de e J é um ordiilal de cal(lillaliclade n; elltão
existe uma seq(iência ;z cle compiinlento ó: r = <.z;e : { < (í>, (lue é uma bijeçào cnLie

8 e X. Podemos eJ)tão usar essa. bijcção para fazer uJ-na, e/2urlze7'anão de X, escrevendo

X = {.r( : € < ó}. Usualmente ut.]liza.i'eii)os ã = H ou J = H -+ l pala enuJllei'ai con.juntos
(lc caldiilaliclade H.

Se .V é ulla conjunto e À é trn catdinal, clefinirnos

l-xl~ = {-1 € r'l-vl : l,a À}
e

l-vl':'* c r'l.v)

Em pa.iticular: lul" é o coiljunt.o cle t.ocos os subcoíljurlt.os infinitos de u e lula"
é o co«j««to .l. todo: os s«l,co«j---.tos finitos .lc: '.'.

,4ssumiiemos (-onhecidas a.s clefluições de soma; pl'odut.o e potêllcia de ordi31ais

l "alitlllética. or(lltlal") e solda; ])ioduto e potêllcia de caiclinais ( "a,ritillética ca.rdinal"l.

Ta.n)bénl sào assulllidos coíallecidos os insultados: lula"1 = u. l7)lu)l = ilwl"' = "u., =

2". O cardina1 2' saia ei]] gei'a] dellotado por "c", o cine .la. é tiac]iciona].

Dado uil] catdilial H: denotaiilos por H+ o cal'dílzza/ sizc'escol' dr H, (lue é o rlleiioi

catdillal estrita,naejlte teta;ioi (lue H. tln] ca]'clinal H é dito i]i]] ca/.(//lla/ .st/ce.suor sc exist.ii

unl caidina] À pala o clua] H := À+. UnJ ca.]'china.] E c dito un] cal'r/7lz2a/ /í/nzlfc' se K > u e H

não é uJla catdiJlal sucessor. GonsicietaiJdo se a "llietaiquia" elos calcljilais infinitos dada.

por

It l No = -,'o = "

l2) N,,+l = '-'.*+i = 1«;.)+

(31 Para :' liillite: N-,, = "'-. - suJ){«,{ : { < "X.l

t:enlos para todo Q (lue o catdil)a! u.. é caidir)al sucessor ou limite confoii]]e Q se.ja u]]]

ordinal succssoi ou litlite. Todo catdillal illtinito H é da folilla. H = «;.. pa.ta, alguma n. E

cla.to tal l)élll (lue cai(liilais illílilitos são oi(lillais limit.e

O célebre Tcoleil a cle C'antoi nos dá. que, pala qualquer' coiljuilto -V: -VI < F'l-\') .

Elll l)artlc-irai. «; < 2". isto ó. ..ci < 2" jaiitlllét.ica cai'lillal). l\leis geiaLillcnte. ...;,.* 1 ( 2" *



para. t.odo Olclilla.l n. .X Hi})ótese do (loiltínuo ("(,'H"l é a asserção 2" = «;.. .\ Hipótese

(;enclalizacla do (.:ont.ít3uo l 'G('//" ) é a assai'ção: para to(io ordinal o, 2"' = «,.+i
tfJlla cluestão de ]irlguagcrrJ que fulge de unia tradução já. estabelecida, e corl-

sagrada: o tellrlo utilizado eTl] português para "co?zn.fab/e". que em inglês (leslglJa os

coíljuíltos de catdinalidade u, é "cr?tiilzcrdu(/". óbvia.mente. a a.çã,o de 'cl?umer.zl" qlie

desci'evetlaos llá, aigulls paiáglafos l ão se a.sso('ia ao coílceito dc "c7?1/i??.(rdt;(/" eilqua.rlt.o

"corzZá e/:'; cona efeito. podemos cnulnelar F'lul = {C'. : n < cl}, que é um c.adjunto
não- elaumerá\.el .

Sejan] cl. d ot'clinais. Se 0 é Oldinal sucessor. 8 = ( + 1 cligarrlos: uilla função

/ : a- -> /3 é dita co./ílz«/ c/rl $ se (] € 7:?7?] r). Se 8 é or(]ina] limite. .f : a n 3 é (lira ro./ina/

ínz ü se ?:,«IJ) é i]inlitada em :? l].e., siéplz/«(/11 = 0). .\ co./i/aa/í./a(/e de uj]] Oldillal d

(deíJot.ada. ])o! c.rl..?)) é o rtlenoi oiclina} n pata. o qual existe ./' : n -> 3 colina.l. Se .J? é

oidiila[ sucessor, c./(.?l = 1, logo só existe ]iltelesse nas cof]iia]ic]a.des c]e Olclina,is llinite.

Se 8 é ][n[]te e c.r]/'?) = o, poc]enaos ahi'tna!' que existe / : ct -> B (oí]lia] e estiitalllente
r'l'PqrPllíP

UiTI oidiiJa] Limite í? é dito I'egu/a/' se c./(.8) = -ii, caso coJltrálio é dito s/rzgrz/ai'.

Unl catdinal inflrlit.o h: é dito I'egulat' (t'es])ectivameíJte. singela.r) se o ot'clinal limite H foi

regulam l iespectivameilt.e: singular).

\'alem os seguintes fatos a res])eito cle (ofiilalidade:

lzl c./(.8) é iegulal para todo .3 1iJ)ante;

1/. 1 Se c\ é !egulai': eíJt.ão a é cai'(!ií]al (e]]] particular, co./771a./z:(/a(/e.s dc or'(/írzalls

timit,c sã.o serial)re cal'(liíttlis I'cylllules b.

l ?i/íl «, é regular;

1?: ,1 Pal'a Todo cardinal infinito H. H+ é tegttlai.

1{,) Pala todo caiclinal iJ)finito H: H < c./l2"l.

loil cr131 = ???i~ll.4 : .4 é cofinal em [3}. onde
"..4 Ç /3 é coflnal em :3" signiHca sl/.pl,4) = [3.

It;iíl Se .d C õ c 4 < c.r(J): ent.ão st./u(.-1) < J; en] paJticulai

l t'?l?lr) Sc H é iegulat e .4 € 1hl<" então .si//)(,:\l < h'.

Pala os cllaJ31a(los ?'e.$?//Íí/í/os (/e co/?.s/l.ç/õ11(2u em Teolja dos ClolljuJltos: llá cine se



illtloduzii aLgullla liJlguageill cla Teoria dos À.modelos lsupoilclo conhecida a. noção cle "17zo-

í7e/o cle ulJla lóiinula". que essencialmelJtc corlsiste ella est.I'utui'a corri uma illterpietação

da linguagem na dual a fólmrlla é verdadeira.; a l)oção geileializa-se i)atum,ainlente para a

de "iJaoclelo de lma colljunto de fórmulas"l. Fa.lemos então u!:n pouco a respeito de com-

ó?.s/êrzcz:a e í?2(/e/iez].dérzcía. Seja .S' un] conjunto de sentenças e p uma fórmula. Dizeillos

quc .S' /u?'oü'rz p ]o cine se ii]dica poi S' f- p] se ]louvei' villa dedução foinla] (sintátical dc p

a !)ait;ii dc .S'. ou seja. se existia uma se(!iiêllcia. finita pl , pz. . . . : p. (te fóllnulas t.ais que

p«:: pe (ada.pi. l< ?1 { /z, ou estáeii] S'ou é ui]] axionlalógicoou seguecle pi.....p- l

por axioma.s lógicos e/ou regia.s de lilfel'ência. vá.lidas. No caso em (lue .5' piava p. p é

di a um Zeorcmr2 de S'i nesse ca,se, a cor'leçâo elos ntét.idos cle deduçã.o garallte (!uc p é

\-CIcIa,cleit'a (semailticarilentel ein todos os iJiodelos de S (o que se indica poi S 1- pl.

RecipJoca,]llcnte, vale que se S' 1= p eittã.o S [ p, peão Teor'enla c]a. Conlp]etude l isso eclui-

vale a dizei quc /o(/o cor2Jtí?2/0 cor?s/lsfe/2fe dc ./bl'r7?zl/rzs /io.s.srizl iz]]z znodc/o (]m] conjunt.o

de fótJllulas é dito colzsis/cz7fe se ele Jlão puder ])ioval' conta'adições.l. p é dita. cora.sll.sferzíí'

cora? .S' se S' U {p} fot' consistente lo que eqtiiva.le a. dizei que existe a.lguln rlaodelo cle .S'

tlo (luar p seja vei(cadeiral nesse caso. se /k/ é um modelo cle .S' no qual p é verdadeira,

é «dual escl'e«r-se .}/ F p ou (p)''l. p é dita /ndepe 2 /cll/e ./c S' se tanto p como ny
foicm consist.elJt.es cona S. Pol' exemplo: sabemos que o .Àxiollla de Escollla e a. flipótese

do Coriti'nuo são iíidepen(leJltes de .ZF' (Gódcl provou (lue .4C e C# são coílsisteiltes com

.ZF', Cohen pJ'ovos (lue a. negação de ambas é consistente cona .ZF').

Neste tLaballlo, "Teor'cHIa" significa "tcoren)a cle .Zf'C''': e unia asscição do tipo
:E consistente (lue..." significa "E consistente comi ,ZT'C' cine...". Na.s deinorlstrações clc

iesu[ta.caos de consistência. que uti]izeln ]lipót.eses ou axionaas adlciol)ais, essas hipót.cães
e axiomas sel-ão destacados. Fie(lüeilternellte utiliza;l'erros resultados cle cotlsistêilcia i'e-

latixos a catclilJa.is e estruT.\Iras combinatória.s pa,ia obter' insultados de colasistência. nQS

(questões topoLóglcas associadas. O língua.jar básico do contexto de l)novas cle consist.ência

e cle inclepelldência ( "foicing" , "adição dc leais ])or foiciíig", ":Axioma de Nlaitii) l .\r,4)''.
'classe /, dos const.iutívcis", "..\xionaa cla (-lollstiutibiliclacle (l.' = L)") s.:'tá utilizado

'l"ar,'lo cita:«.o: esse til,o 'l. «es-*lt.a'lo: i«.liça«.o; ao leito- o li~:,.o .l. r «e« (IK-«S01)
para, as (lc'ílniçócs desses teimou. (\''oltaleillos ao ".'\xioílla íle N'rartin'' na pág. S.l

Triil conceito ceiatia] ei] nosso tl'aballio sela o cle /i/'d-nl'(/crês. t.Fria /)?'r'-o/.í/e/7? é

'illl par <-\. <"> no (lua] -V ó iilll coJljunto .. (" é uma. relação leílexi\a e tl'ailsitiva. Dados

b



.z;: :?y € .V. a. ]lota,çã.o ";r <': :1/" de310talá. ".I' :Ç' .y e .l/ #* a" hein paiticulai: C scmi)ie

denotaiá zl7zc/t/são e.s/7«zlZa.l. Obseivanlos que. ilcssas condições. ";r <* y" é; em geral,

mais falte clo (lue ":t $" y e = # y", pois, como não vale rlecessarialllente a al)tissimetlia,

pocierilos tei ;z, ,y € -X' tais cJue .r # y, a: <* .y e y $' .r. Urna pté-otclenl <.Y, <*> pode

geiat uma oidcll) ])arcial "clnocientando se" o (olljunto .V pela relaçã.o de e(luivaiêrlcia

"::*' . clefilli(la ilatui'alnlente (la seguinte foilJaa: pala; duais(luet íz:, .y € íl),

I' -' ty ( r Ç* =y) A l!/ <* ;rl

e a i'ilação <.;/;* no (]uocient.e de .X ])oi' =" dáLIa ])OI l:z'l Çx/;, lyl=* # .r ç* .l/ é

villa oi'c]enl patcta]. Fre(luent.ementa assume-se (lue nula cletetrl)lnacla discussão a ies])cito

de uma pré'orcleJll está restrita a lcpreselltant.es dc classes cle equivalência por =", e sob

essa intel'pietação <* compor'ta-se corlao unia ordem parcial de fa.to: te]](lo isso em n)ente,

conclui se que IJluitos I'esultaclos sobre pré ordens podem ser estes(lidos pata. ordens.

Se <-V, <'> é unia })té ordem: B Ç .\. é dito /://17?.z/a(/o e7rz <-\', ç'> (ou, simpjes-

:-:'"te, :/':«,,:r«a.] se (V- C .X')(]é' C /?)IZ' g' zl D Ç ,V é .fito coP««/ e«, <-X, Ç*> (o«,

sinlplesnlent.e, cdzza/) se (V= € xl(a(/ € Dll.r <* ül. A co.#rza/ídízdc de UTna pJé-oldelJI
<-V: <*> (denota(la pot' ./(X, <*1 ou siillplesi"erJte c/(XI se não llouvel dú~,idas c.rl.
relaçã.o à ])ré ordem corlsideiadal é a cardinalida.de míllima cie unia família cofll)al em

São (tuas as pié oiclens mais utilizadas nest.e trabalho: a piiineila. é <F'lu), Ç">,
deflnicla cla, scgullite trlancira: pata quais(Irei .4, B C u: .4 C' B +f::i> H \ B é finito. Em

algui[aas situações. considci'a.reinos ta.mbé]i] <7'( XI , E'> ])al'a outros con.juntos eilunlerá\ eis

.X. .A outra plé Oldell} é <"u. $*>, deílni(la da seguinte foltlla: ])ara quaiscluel' ./: g C "u:

/ ç" g + {/z < u : glrl) < ./lfz)} é hálito. Pa.ra a. veiiílcaçã.o da tra1lsitividacle .l..s

relações cla(las. l)esta ve] que: se .+, B, C Ç u, /. g. /, € '«,, '! \ (' E ( :! ~\ /i) U (B \ C:;) e

{/? < «, :/zlri) < .f(lpl} Ç {rl < «, : alrzl < ./'1/l)} uÍrz < «, :/2(nl < gl/zl}.
Os Invaiiant.es calclillais do cor2fzlili i/7í? (ta31)bém cllanlacíos eln a.lguíls textos (!e

per7rzc/zos ca./.(/z??a/..sl eni gelam sã.o deflllidos da. segulilte fol'fila: dada uilaa pior)piedade Q

(]uc se aplica a subfa.lllílias de lü'l" ou de "b'. associailaos a ela um iíJvai-jante (aidilla.l À

ceado pol À - /??z]l?{ Q : c] Ç lul" satisfaz O} lou ,\ = rllzlz{ O : O Ç 'u satisfaz Q}.

collfoinae o caso.l. O a.!figo lvt)$ tl de [iick hall Douwen fa.z unia ']cta]ha(]a exposiçã,o de

seis lJl\râl'lâl)tcs cai'(IJlla.is do (or//?l 2uurn . a sabei': a. b: i). P. s e t. l\bilha dossel't:aq'ào de

<.À.,<\ "-\'
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mestrado l ISi19SI) estlldou ta.nal)ém esses meslllos cal(!irlais. vejamos as plo!)liedadcs que

os (]ehnei-rl. Unte subfalnília ..4 dc lul" é dita u]]aa fan]ília n].a.d.l l ?.a:rz/l?,a/ a/rezo.s/ (/?ls.7íJíriZI

ena w se fol' alma família a.d.( rz/mos/ (/ísyozrzf: ].e., ])aia quais(quer J:B € /4 (distintos tcill-

sc la n /3 < ul e se .4 fot nlaxinial pa.ra essa piopiiedade no serltido cia inclusão.

Obseivanlos q\lc {u} é unia. família nl.a.d. finita.. Sc O é a propljedade "sei' unia fa.inília

i[[.a.d. i]]bi]ita, ci]] u": o ii va.]'ia]lte ca.rdiJla] associa(lo é a. B Ç "u é cItE.a ulila. família
i/17/iíZada se foi ilimitada. en] <"u, $*> e /) Ç "u é dita uma fa.mília dorpz/ za/2Ze se fot
cofillal em <"u, $'>. Para as pioprieclacles "ser uTlla. fa.nlília iliillitada elll ''«;" e "sci' unia

família don[inant.c e]]] "u": os i!)\a,ria.iates cai'diria.is associados são: ies])activamente. b e i):

note c]ue a = c./]"'u, <*). Se F Ç lul", dizemos que ,] é uma /)seta(/o-;ri/rrsccçào cle Jr se

(b'F' ç /')I''! Ç' r'l e dizemos (lue /' satisfa.z a s.f.i.p. (síl'ong ./7i?z:fe llz/el'sec/v:o/ p/'o/)erZI/

piopriectade foitc da Intcisecção finita l se toda s\ia subfanlília fiílita e não vazia possui

intersecção infinita. Se .F possuir pseudo intersecção infinita: .F satisfaz a s.f.i.])., mas a

recí[)foca não é peida(leira; (]ua.l(suei' ult]aÍllti'o nào-piinci])a] e]]] u é una contra-exeillp]o.

7' C lul" é dit.a. uilla /o/'7'e se '7' é beba-or(della(!a. por :)* e não possui pseudo-intersecção

iníillita. Pai'a as proplledacles "sei ullaa subfamília de lwl"' (lue satisfaz a. s.f.i.p. ]'Elas nào

possiti pseudo-intelsecçã.o infinita" e "sel tina tot're" : os invariantes cardinais a.ssociados

são, iespectivalrleitte. P e t. Finallllente: S Ç lwl" é dita uma, faillília .sp//:/Zz.z?g ( "asa.]lte" l
se [V','t € 1u]")(].S' € s)]].4 n s'] = 1,] \ S] = ul. Pa.ra a. propijeda.de "ser uma sul)família

splltting de lul"':: o invaiiant.e cal'cliiJal asse(.lado é s. Ein jvl)841 e ISiiOSI \ei'ifjczt-se (lue
esses cai(!iria.is estão belll cleílllidos e sã.o não enuilletá\;eis - logo: todos eles x,alem c se

a.ssumilmos (.'/7 e são apresentados os !'esultados coiljulltísticos básicos vá,lidos en] Zf'C.

além) cle lula série (lc insultados consistelJtes cona .ZT'C- O seguinte tcorctlla lista. os íat.os

bási(os illais illl])Oltalltes a respeit.o classes seis pe(lueilos carclil)ais:

Teorema l.l (jvD841) ['t./enz ellz .Z//C' "s segizi:«Zc.s ü./i:/'«?anões

a) o] < P < t $ h < ci, t < s { D e b<a.
ÓJ P = ü'l .sc e só .sc t = u. .

cJ S'f u $ H < t. (rz/.(io 2" = c.

dJ t c b sd'., car'(/zl/la/l.s I'cí/-rz/a/.c.b; e b < c./'li))

(,l P (' /'cgiz/a r-.

.PT

l



,'\s {clações de Olhem ciltie os caidina.is a. b: t), P, s e t (lue são descritas iio

primeiro item do teoielíta anterior podem sel visualizadas no seguinte djagianla.:

C

a D

S

t

P

L01

E;xist.eni aiJ]da, p]'obieJ]]as eni a.peito coi]] ielaçào a insultados de coi)sistência eJ]

x.,olvendo esses seis catclinais: poi' exeJllplo: r)ão sabetnos se 'p < t" é colJsistcnte: ou

se existem r[[odelos de .Z/'C' e]]] que a e s sejam carclliJais singula.tes. O leitor podeis

encontram {.aíllbéi3a valias indo!'ralações a despeito (lesões ca.idilla,is no alugo IVau901 (le

.Jeiiy \.''augharl. onde são lista(los outros in\,a.i'jantes (.ai'clinais do cor2fzrzuum . sen(!o (]ue

alguns desses ]nvaiiantes (aidiiiais estão nat.ULallneTlte relaciona,dos colei a teoria da nle

di(la jselldo detflniclos a partia' das falrlJ'lias dos sul)conjuntos da. iet.a. cle ptinlelia categoria

[ 'ilha.Rios"] e dos subconjuntos (]a neta colei nle(]ic]a de Lebesgue r)ula,).

No contexto de resultados cle coílsistêilcia. e iiidepelldêl)cia; o carcli1lal p telaciorla.-

se llauito ]olteílleílte com o chatlla.do .].z:Ío/H.rl de .'L/a/.izrz (fieqtielltcillente deilot.acto pot

.\.=í..4:' ]. (lue ó ]]n] pTii)(iBiD coila])irlatóiio cujo enuncia(]o po(]e ])aiecel "nã.o intuitivo", .lá

(lue o rlles1110 é cleíllliclo em telillos dc alguillcutos l)astant.e técnicos do tipo (los utilizados

elll foicliig. eí)volveilclo collceitos conho c7fr7.sr]s e ./i/r?.o.ç ci]] r).p. '.$.
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Vamos iilt.ioduzii ia.pedal-neilte a linguagem neccssáiia pala. enunciar .]/.] . E.specif]

canletlte ilo contexto (le .WJ e/ou forclllg. uJlla. o.f). l oid(/7z /uar'cía./) é; csscncialnlentc: ltlrJa

pié Ol-dcm r)ão-vazia." : define-se unia o.p. rlcsses (ontextos como seí]do un] pa,i <P': <>
ta] (]ue F' # ç) e < é u]]Ja relação en] #-' tiallsit:iva e iefjexiva. Um subconjunto D Ç F' é

coito dc«'.,.m Z'se ]b'Z,C a')(]d C n)I'/ p]. L]:« sueco-.ju«to G Ç #'é(cito um #/[,..«]

P' :e: íl(b'g c C'l(V/' ': Fila Ç p::> p C a'l; e ?:,:l(VW,p' C G'l(ljr' € Clli, $ glA(r' < O')l.

Dois e]e,.-.«to: p,q € F' :ão .ditos ':o,"p«f'''''::' "" './, se (],- :: X:')li,' $ p) A (, < q)j;

caso contrário. eles são ditos ?l12(0/ripa/.7't,e/is. U]]]a. a71./flcadczíz ei]] #) e [ln] subcoi].junto de

#' no (leal (duais(luel dois elcilaentos distiTltos são incollapatíveis. Dizclnos (late P' satisfaz

a. piopiie(laje (.c.c. (ou, siniplesmerJte, #) é c.c.(.l se clualque] anticadeia c]]] #' é ilo

,maxi-«o e«-«..*:l«.l.("..c.c." é a cl.--«dela ««,,/«ó/. ./:«i« ««d:':.«.)

.V/.'{(/cl é a assel'ção: "Se .P' é lmla o.p. c.c.c. e D é limo família cle densos dc P' tal

cine D < n. então existe un] Hlltio (.T tal (lue G' n /l) 74 ü pa!'a. todo /.) C .Zy . Sabe se (lue

.\.]',4(ü.') é verdadeiro e (lue .1./.4(cl é falso(jl<uiJ801. Lellla 2.ül. O .Axioma de Nlaiti]](.'1/.41

é a asserção: "VAIA é catdiiJal e u < À < c ::> ./t/JIÀ)I". C'/7 illlplica .'l'/.:l. obvialllerlte

No er)tanto, .'l/l-FT ('// é consiste«te (ÍJ<un801. vlll gal.

t rma. p!'inieiia, relação existem-Lte entre o .Axioma de ]\,TattiíJ e o cai'c]ina] P é bastante

collhccãda: .v.:ljK) ::> "H < P" lo (lue segue do cha.ilha,clo "Lema, de SoLova.b.": veja jl<url801,

pág.57), doi]cie .vH ::> P = c (e. ei]] co1lse(liiência da.s clesigua,Idades do l)lin)eito itcin (lo

Teor'eltla ].l: sol) o .Axioma de N.la.t'tln te!-nos ''n = c pai'a /t € {a:ta.i):p,5,tl"). Na

vel'clade. a llil)ótese ".1/,4" pode sel' enfiacluecicla pa.la. ".b7H....,.f,.«'"'''. .,\ir.4. ..,:*,-.a.., á

uma fotllaa jcsti'ita.mente tlaais fiacal clo .Axiotna (le .\'la]ti]] (lue restringe às chamada.s

o.p.'s a-c(l?/r'abas a.s a.sseições do tipo ".'l//l(À) \a.le" (ullla o.p. #:' é dita o--cena.cada sc

ptidei sel' escrita colllo unia, UJlião enulllelável de subcoiljunt.os cclzíl'aí/o.s: sendo cine u]]]

sul)conjunto 8 Ç .F' é dito ce7zi?'«(/o se todo subconjunto firlito de B possui lilllitantes
irlÍerioies eil] p'l. Pode se a.flllnai rlaajs do (}ue ".,t/.l, ...:«{,.«d«. ::> P = c''; Bcll rllostiou

en] 19SI (Juc as asserções ',v,.l. ««*,,..í.,l«:l" e "H < P" são e(luivaleiltes (IBe181jl, logo

tet aos f?rl. .ZF'(]' que p é o mcnoi (al'd]lla] l)al'a. o (luar fallla. o ':4xionla (le N;laitiJI i'cstiit.o

à,s OI'(leis a cerlti a.clãs'

Dc'vicio à essas telaçãf's elltle o caldii)a] P e o .Xxionla. c]e ]\-ra.ttiJl: urlaa. c]esigtla.]clade

do tapa ó < P" pode idos daJ' "ÍílÍoimaÇÕes iJluito iilteicssantes" a. despeito cle H poí

ex('nll)lo. "se H < P eJltão todo sul)conjunto cle H cle cai'dinaiidaclc H á un] (il? comi.lullto''
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lx.'eja IRud771 ou ITa.17711; discutiremos a. i]oçã.o cle "(l?-conjui]t.os" ]la Subseção 3.2.1 lpá,g

.Alguns dos pequeíios caldii)a,ts a])iesenta(]os estão folteinent.e relacionados (o]]]

o conceito (]e gaps (un] ga/) numa or(le[n parcial <r',<> é uir] pai <J,Zi> ta.l (lue: í)

.,4 C /) é belll oidcilaclo l)ot' < e Z$ Ç P é bem ordenado pot >1 zí) 1 < B SeITlple (lue

.4 € H e B É 61 e !:z:/l) não existe .S' € P ta.l (iue .4 < S' < B pa.ia (leais(ltier .4 € ,4 e

Z? e 23. Se o ti])o de or(leJll é de <P4: <> é CY e o de {Zi: >> é B, clizeTllos (lue <.4. 23> é um

<n, 3':>-gapl usando uii] aigulllento siillpJes cle coflílalicla;dc, setnpte e possível supor s.]).g

lserri pe?da de ge?zela//:Jade) que estalllos tuba.lllando com IH, À">-gaps; Ollde H e À são

catdi[[a.is regula.]es..l. Vejai]]os algun]as int.era.ções existentes elati'e invariantes cardillais

clo corzZrl??u.urn e ga.ps: sabe-se que [a = rl/,z]7zÍÀ > n: existe um <À,u':> gap em <F'lwl, c*>}

logo. nã.o existem <w,w*>-gaps em <F'(ul, C'> e que t = ]r?z:n,{À > w: existe u]]] <À. ]*>-

gap en] <'P(ul, C*>}. Lr]i] resulta,do clássico de Ha.usclolff de 19:36 nlosti'ou jern ZF'C: sem

utilizar llipóteses acliciollais colllo (l:m ) que existcti[ <u'] .ü.'j'>-gaps eJJ] <F'(co), C">; gaps

desse tipo sào cleílolllinados atuallnente gízps (/c /7azzsd07:#.

Una cal'clinal H > u é dito ./}'acamerzff' irzrzce.ss7{t;e/ se fol regular e limite. e é
dito ryb?/Cine/z/c,l z??acessíue/ se íol reg\tear e /zlnzífe ./br'íe (i.e.. para todo À < H tem se

I'P'(À)l = 2À < H). Não é possível ])cova.i' e]J] .ZF'C' (lue existen] ca.idirlais inacessí~,eis:

sc f. é ulla caiclinal iria;cessÍvcl. eJltão o coiljuiito de todos os conjuntos com ra72k nlenol

que n jque é o co1ljunto L'. cla }liei'a.t'guia acunlulativa clo universo (leda !)clo .\xioilla

da Regulalidacle) é um modelo de .ZT'Ci segue (lue: se H é o ]llenoi caidilaal inacessível,

então [4 1- (///C' -+ "Não existem cai'c]itlais inacessíveis"l e assim .Z//C não pode ptox;at

quc existem inacessíveis. Tarllbém não ó possível obter' a consistência relativa da asserção

"Existem cardinais ina.cessa\eis" com .Z/rC', pois se ti\:éssemos C'olzl.Z/'(') f- C,'ozz(.Zf'C'

+ "E-xistem cardinais inacess]'fieis'') então nurr] llloclelo .l./ com inacessíveis os conjuntos

(la fora)a (\'l:l" pala. IK inacessível)'" seriam modelos de Zf'(,': desse modo te:.í.n.os

Co??.( .ZF'C + "Existe'm ca.tdillais inacessí-«eis" l F C'oiz( ZT'C'l, e conseqiient.emeílte tel íamos

(~o??l .Zf'C) 1- C'o/?.( .ZF'C'l. o (lue contiacliz o Segulldo Tcoieilla da Incoin])letra(le cle Góde!.

{'i]] cai(final H é dito um g?'a?2(/e ca/'d?:?za/ (/a,'ge car(/!:/la/) se a consistência cle s.ia

existência não puder' sei provada nc] ] desptovada: Isto é: u]]] gi'ande caiclina.l é iim calclitJal

([ue possui celtas p[opliec]ades (]ue são t.ais (]ue: ]?] irão é possível o])tel uin nlo(!e]o c]e

.ZF'(' en] blue cxist.an] (.ardiílais com essas ])to])iic(lacles] c ta]'r]l)éL]] (//ll ílão é ])ossíve-l



piovai (lue en] clua]cluei [r[ode]o c]e .ZT'G' u]]] ta.] cardina] ÍJào exista. O lllenor (aldinal

glailde é. pelo llaenos, flacalncíite illacessíve! (convém ol)selva.r cine. se K é fi'acameilte

irJacessÍvel. elatão IK é foltelalcnte inacessível )LI. .\ssiila, fi'e(]tieiltenlente usaremos o tellllo

"grande caidilla.!' ])ala. clesjgnar um caidinal que possua, ])lopiiedades (lttc impliquem eln

iilacesslbilicla.de. Em rlosso tiabaJllo, obtivemos resulta.dos (lue estão associados a certos

carcllnals giailcles clcnolnitlados azl'./l la,:s /ner!.sü/'';oezs(veja o capot«tlo .5 de IJec7SI). Nossa

principal terei'ência. sobre gralldes cardirlais é o livro cle lÇanallloli(jlÇan941).

1.2 Topologia Geral

Nossa pijticipa] tefelêll(-ia ella Topo]ogia. Getas é o livro de EíJgelking (IEng891).
Poióm: e]]] muitas situações ta] ]ivio assume lli])óteses de separação na cle6lllição de al

gut[s conceit.os. o quc en] getas nã.o fa.re]]aos; nesse sentido. ac]otarenlos a. ]inl)a do gJt!})o

de pes(luisa eill To})elogia Geral e Coiljulltíst.ica do Ih'iE/t-rSP: (lue edita ]'egula.rmente

nota.s cle aula. pala. os cu].sos de graduação e pós graduação do Instituto (IT.J971). Unha

intercssailte ieferõncia pai'a exelitp]os e conta'a-exemi)]os de esl)aços topológicos é o livro

.le St«« . Se.l,ac}. (ISS9SI).

.'\ssuinjiellaos collllecidos os conceitos bá.sacos de tipologia geral jtopoLogia soba(-

um conjuílto (usual] ente dellota,da por rl, a.peitos e fechados; inteiioi e fecllo. vizi-
nllaliças. l)onleotllotflsnlos, po1ltos de acurlaulação. ba,se do espaço e base nuns pollto.l

Se .Y é ui]] espaço e .'l Ç ,V. o dcr'ít;a(/o de ..4 Ideilotado por ,'l') é o conjLmto cle

todos os porltos de acumula.ção de .4. En] particular. dado un] esi)aço topológico .\. temos

que .V' é o conjunto dos pontos não isola(!os de .V, i.e.: .V' = {.r C .V : {.t} € r}.

Dlzcnlos (lue unl espaço \' é d/l.sc}.efo se ele está. naunido da fofo/og?la (/zlsc/'eZa, que

consiste em declat'al' al)erros todos os subconjulltos de .V. Se X é um espaço topológico

clualcluel e ..4 Ç .X é tal club ..:l: corri a topologia. de subespaço: é um espaço discreto: então

.4 é dil,o un] st/óes/)aço d/sc?eZo cle .X. Na hipótese adicioiltil de ..:l ser fechado elll .V. ,q

é oito um ./cc/lado ( d/lsc .c/r) eíi] .X. o blue e(lula'ale a cltzel club "/{ lido possui pontos de

a,ctii)attlaçao (']]] -V"

.\xioilaas dc cnuilleral)iliclarle e de separação: dizer]]os (ltie un] espaço -V satisfa.z o

piinleito axJollla. (la enuJllelablliclacle lota c "prinaello cilulileravel" . de '/í/'.s/ (Olz/2fr/ó/c")

1 ]



se todo porlto do espaço possui um sisteJlla fulldalllcrltal dc \ izinlaallças crie e enull ctável:

..V satisfaz o segundo axjonla (la. enliilletabili(la(le se possui uma base cle al)elmos (lue é

ergui-tlerável e .Y satisfaz o terceiro axioma. da enumelabilidade l e é (fito scprz/.dPe/) se
,V possui un] subconjunto enunJerável denso. Quarlto a.os axioílaas de sepataçâo, asse

illil.etllos conllecidas as definições de es])aço Tf pala z = 0. 1: 2. 3: Sfl e 4 (S 1.5 dc
IEng891 1 e assumiielalos talllbéll] (lue pala ; ? 3 um espaço 7t sa.tisfaz tambólll o a.xãoma

7'i l assumindo-se isso, podem-nos utiilzal os tel-rJaos //r17&s(/oi:#' pala. 7'z, 7'cgiz/al' pa.ia /b,
cota\l)]í:tan).el-tt.t I'eg\tl-ul' \)aFa Tn' e ltorillül X)a.ta T..

Se <.Y, r> é un] empa.ço to])ológico e ./! Ç .V, a fofo/ogzíz (/e s?lbr's/)aço illduzlcla por

r é r' = {.4 n o : O € r}. Lllrla. proptiedacle topológica (i.e.: !)rescivacla. poi homeonloi

flsnlosl é dita. /zel'cr/z/dl'ía se é ])i'eseivacla. por "tomai subes})a.ços" , isto é: se un] empa.ço .X

satisfaz r' e ..4 é subespaço cle .V então ,z! satisfaz /)

Se {.Vi : ie /} é unia família de espaços t-opológicos, (-onsidela.leal)os que a

topoiogia. dada ao ])iodut.o cai'tesiallo ]]] .Y:. é a cha.nada /o/)o/og7la-p7'r}(/ z.io de Tyc/z07zo.#,

que é gerada. pela [)ase {r] \.' : \4 é abri'to c]]] .X't para todo z. e lÍ?i C / : \.l # ,V, }l < w}.

Se .V é um espaço topológico e J C .\. é un] subcorljurlto (]ue é talho um abext.o

como uln feclla,do de .\'. clizenios (lue d é um aóclfo-./}cõado ou c/opera apor "c/ose(/

r].zl(/ open!"l. [Jln espaço -V ó dito --(/-o-(//./r2.elas/lorpa/ se possuir uma base foilllada ])OI

abertos-fechados. Poi exemplo. um Oldiilal (J com a. topologia (ia oiclenl é unl espaço

zelo cliílleilsional. pois a fa.mília dos lutei\aios {la,dl : a < .íl? < (SI. U {l0. .31 : ij < J} é
lulla. ba.se de a.l)oitos-feclla.elos ])aia 8.

Seila])te coilsl(lerarelllos oidinais com a. topologia da. oi'cleJr]t en] paiticulai', pala

H < w: H é o espaço (]iscieto com H polltos.

Seja .V um es})aço, .-! E X e .r € -V; # é dito unl /)onze (/e aczlrnu/açâo coi7?,P/cío

de .,:l se pal'a toda x/iziilllal:lça aberta Lr cle .z' vale que L' n H -: IA .
Supoienaos conhecidas as cleíltllç(5es de es/)aço cor/ /vac/o, cs/baço (llrzrncrrrue//rier2/c

c017zprz(/o e e.spr/.ço (/e L2lr2(/e/d/l eíJur)dadas a. paitii dos conceitos d(. cocei'tílias e sub(o

beitulas al)altas je nã.o assun]iren.Los a.(]ui r]ue u]]] es])aço (onl])acto é Ha.usdo!.ff ou Ti l.

Destacaieinos águia aigulllas e(iuivaLên(ias cine são nluitíssinao úteis.

Pata a. colai})ácida.(le. tetllos (lue são e(lui\:dentes:

z€

l zl .V é coillpacto



liíl Toda fa.nlília de feclla,dos com a p.i.f. crn .X. possui ii)tersecçã,o leão vazia.

(!?lí) Todo subconju1lto iíifiJlito de .\' possui um pollt.o cle acuJllulaÇão complet.o

Para a compacicla.de eilunleiável. teíllos as seguintes e(luivalê1lcias

1-1 .X' é .nt:nae-a-«el-ne-te co«.pac''.

(i/) Toda fa.illília clluilleiável de fechados com a ]).i.f. ei]] .\' possui irlt.elsccção
i],ao-vazia.

(i2l;) Todo subconj unto inílnito e enuT[)eiá\el de .V possui u]]] ponto dc acumulação
coil] l)let o .

.-\ (onapa;cidade e a colrlpa(idade enunlet'aval sã.o lnopiiedades hereditárias para

subes])aços fechados. Disto - ou a.iricla das ( aracteiizações acima - conclui se (lue espa,ços

co[[[pa.caos e espaços enu] e]a.vcln]ente con]])actos nã.o possuem subconjuntos iíifiíiitos que

sejam fechados e cliscl'elos.

Seja. H um cai'dirla] infitJito. Uir) empa.ço 'V é dito zrziczlrz/r7zelz/e H-corrz])acto se

toda. cobertura anel'ta. de .\' de cat'fina.lidado menor' ou igua.l a H l,em subcobeitui'a. Emita

jassi-«, '"""*',.««./"ie«/' «,np« Z. significa ,"':c;:a/,«e«Z. «,-«,"pac/..).
Pai'a est.as propriedades; tenros as scguitites equivalências:

lz) -V é illicialnletlte .. compact.o.

l/ií) Toda família cle Ç h' fechados com a p.i.f. eln .)i' possui intersecção não vazia

li/iíl Todo subconjunto infinito de -V (le cardiilalidade lllellor ou igual a H possui
uill poilt.o dc acuillulação completo.

Seja .X' un] es])aço t.opo]ógico. .t € ..V e .] Ç -Y tal (]ue .'l = w. Dizemos (lue /l

cor2c'cz'ge pala it se [)aia qual(]tiei \'izinhança, a.beira. L/ de .r tens se que .4 \ v é anito.

Seja. / : u F-} .\. unia. se(luelicia num espaço .V. :z € X é dito /)or?/o dc rz(zlr7z?//ízçao

(/e / se, pata to(la \izitlhaltça aberta L' cle .l:, {n < n : ./'lrzl E v} = ./'ill/l = u. ./

r:orpLFer'ge paga u]]] elcii]ento .]; € .X se. pai'a. toda. viziílha,nça. al)et'ta \'' de r, {rl < w

./'(/zl g \''ll < u. EJll es])aços (te Hausdoiff, os lilalites de ullla, se(luêilcia são únicos.

Lln] empa.ço .V é dito /o(a/mcr2fe cor/?/)ac/o se to(lo po]]to .t: € .,V possui u]] slstellla

{ttildaillc'llta] de vizi11} onças cojnpa(tas. Pai'a espaços 7'2: isso é ecJui-valente a dizer (]ue



para. cada il: ç .X e pa.ta. cada },t/ vlzinllança a.be!'ta rle .,\. existe unia vizillllança a.bei'ta

\.,' cle :r tal que \' é un] subconjunto conll)act.o de it . *.\nalogarllerlte, podetí)os cieünii os

(a.sos /faca/lneri/c e?zürrze7'ac'e/7rzc?2fe cora?])rzcfo e /oca/]rzcr]/e f?iíc la/mente K-cair?/)acho pata
n cardiiJai in$nito.

Seja .F uma farlaília. de subconju]]tos de un] es])a.ço tipológico .V. .F é clip.a unia

família. /)07zfo-./írzzlfa se pata cada ])oílto .z: € .\' o coiljullto {.4 € .F : z € .4} é finito e .F é

dita unia família. /oca/urze?2ff. ./íizzlZü se ca,da 1: € ,V ])ossui unia. vizirlharlçca aberta (/' para a

dual o conjuilt.o {,4 c .F : L' n ,'! / çl} seja. finito. Famílias localmci-lte finitas são pollto

Editas: Idas a recíproca não é «Creia(leria({lal: a e(«,+1)} é ullla cobeituia ponto-finita

clo oiclinal u+ l (lue não é localillente ülilita). .F é dita unia fanaília (/ísc/.e/a se t.odo ponto

.z: C -V possui lulas x/iziilJlança abelha L' satisfa.zelldo lÍJ c .F : ü' n ,/l :# çl} ç l.

Se .V e unl espaço e Z/ c uma (.obertur'a cle .V, dizelalos (lue uma cobeltlira y clc

X é un] le./7rlamc zfo de Z/ se pala todo v' € y existe (,' € ü tal blue r Ç (,'. y é dito urn
r'c.Dllzarrze/zfo ater'Zo de a se todos os elcilaentos cle P são abertos de .V

t.Ínl espaço V e (fito /)al'ízcorl parco se to(la. cobeitut'a al)el'ta de .V possui ulll

refinanaento aberto laca.InlenteÊílito. e um espaço -X é dito ellt r7zel'a ue//nen/e pa/'ac0717?)ac/o

se toda cobri'Lura abeira. inumerável de .V possui ui]] t'eflllamento aberto loco.[rnente flillto.

Ulll espaço -V é dito lizezlaco/lzpacZo lou ./racrlr7zcl?íe ,pai'czc07ri/)ac/ol se to(]a co-

bcit.uia abeira de .V ])ossui uir] i'cíinaniento aberto post.o-finito, e um espaço .X é dito

Cl?Zz17?cl'íluc/172c/z c /nc/ízc'0/7z/)ac'Zo se l,orla, cobertliL'a amei'ta. cllulucl'ã'ç'cl (.le ,V possuí un]

renda,]-mento aceito ponto ílnito.

Uitl espaço -X' é (!ito or/ocorra/)arfa se toda cobeit.ura aberta. de .,V possui ui-n

iefilJaillento (]ue é t a] que a ]ílteisecçào de qual(luel sul)colljunto do leünamento é abelha

E fácil vei blue espaços illetacorlapactos sào ortoconlpactos.

l)a(!o un] e'spaço -V. Z/ unia cobeitui'a de .V e F' (: .V de$i ]riJos a csZ/'c:/r} conlz

?c/ardo a r' c Z# (denotacla S'/(r',a)) pondo

St l p' ., tl b U{(i,': € # : zi,' n r' # ç)}

No ca.se em (llle// = {:t:l: usuaÍllaellte a.brasa se cla linguagem e escl'eve se .S'tl.z'.Z,/l

eil] vcz dp .S'/({,7:J:Z/l. N'cultas ])i'ol)tlc'dacles topoJoglcas pocletl scr dc'fillidas ou caia.('
t('l-iza(lias ttsail(lo estlplas cola tela.çao a (ol)ei'tLii'as ab(-l'Tas: iecoliiellcla,l)los ao leltol' o

excelente 'sulvq ' .-i(. l\latveev l Inca.tq8ll pala. ilha.lotes (detalhes a esse iespcilo. :\ Plo



piiedade la), cla, (]ua.l ttataienaos nos capítulos seguiJltes: é ullla píoJniecla(le dcfitli(la. a

partir cle estrela.s colll rola.ção a (.obertul'as al)citas li.e.: tla,La, se de unia das claa.ii)acta,s

star' co-cel'ing Tropel'nes b.

Se .zl é um conjunto e X (3 UTn espaço, aX sei'á sempre convidei'acto coiro a topologia-

ptocluto de Tycl[oi[off. E]]] a]gu]nas situaçoes, c'sse espaço pro(]tito cle sui)orbe 'i.V sela
delaotado por .V 4

.ãr? denota. a. "teta leal" com sua t.ol)elogia usual. a? e ZP derrotam, iespectix.,aillente,

o espaço dos ra(lona,is e dos iLi'aclonais coili a topologia de subespaço da teta. Uma

impor'tarlte ])lopl'leclade do es])a,ço #) dos iiJ-acioJlais é (lue #' é llomconlorfo ao espaço-
produto ü"

EJl] trabalhos como este; en] c]uc a. I'o])ologia. e a. Teoiia dos Con.lulltos cona-i-

venl: fie(itienteinente a.s chaílaaclas ./?lllçõc.s crz rdzl laí.s clese]]]penl]an] u]']] inlpoi'tarlte ])apet.

[.lula função cal(]ina] ó uma "Função" (fu1lçã.o classes p, clehnida, na classe dos espaços

topoiógicos coii] valores ]la classe dos cardina.is iit6lnit.os, e (late é pieseiva,(ta pol honre

onJorÍlsnlos: i.e., sc X e y são espaços llolileonloifos e p é ullla. fullçã,o caidina] eiitã.o

p(.\'l = p(}''). Funções caJcijnais geilerallzarn pa.ta maiores caidinalidades idéias como

as que de$ilena os ti'ês axionaa.s dc enun]ei'agilidade ( "se] priilleiro enuJllerável" . «possuir

base erluineláxel', "se!' sepal'ável"l, delatie nauita.s outras proptie(lajes. N'ousa ])rincipal

referência T)ala f'uilções (aldlnais é o a.rtigo cle Hodel jjHo(!8411. As ftmçàes cardinais ãs

(duais nos icfeiii-amos sã,o essencialmellte as seguilitcs:

;)cso de .X

?p(-VI = /?2?l17{ 25 : 25 é urna ba.se ])a.]'a. X} +u

ca I'áZez' de .V

Vl-X. l= .s?iP{X(?). -VI : F) Ç .Vl+ u

oil(le \,l/). .V) é o (r//dffr' (/c' p f/rz .,V

,vl/)..\. l i/z//?.{iEg : 23 c ulilla ba.se local pata /o ei]] -.V}



({ertsida({.e àe X

./( -x ) illin{ nl : i-) é denso ern .X} + u

ce ,\ttarid{ ({e cXe. X

cl .\' ) = st'P{ IP y é fai-nJlia celular em ..V} -F u

OI)de uma. ./arlzz7/1a ce/t//ar é unia fa.mília cle abertos cle X dois-a dois dis.juntos

e;rZerzf de .Y

.(.v) stzp{ F' : /? Ç X é fecl]ado e (liscieto en] .V} +u

ligll{,ttess tXe X

{l -v ) .~PÍ{(P, .V 1 : /, € -V} + w

onde il/), .X'l é o /ígã,7.rze.ss de p em, .X'

/(p:-VI = nzi/llK : pa.ia to(lo }' Ç .X ])ala o (dual p C r. existe .4 Ç y cona

,al :q ft e ta.l (lue p ç /=1}

,Àssilll. iia linguagem cle fur)ções catclitlais; "-V satisfaz o piinleiio axioitla da. eilu

illelabiJidadc" traduz-sc pot \l-V.l = ü,; ".Y sa.t.isfaz o seguilclo axioma da eilunlelabili-

dac[e" tia(]uz-se pol to(-VI = ü, e ",V é sepal'áve]" traduz-se poi (/(,VI = u. UJn espa,ço

\. que satisfaça "/(.V) = «," ó dito um espaço de iz:g/zf12ess e?liz/«er.íoe/.

.4 "Beta cle Solge]lfiey" e o 'Plano de Nien].ytzki" são exelll])los clá.ssicos cm

topologia geral e constam e] nossas três lcfetência.s l)ásicas(IEilg891, jrJ9rl e ÍSS9SI), (]ue

os descieven[ e discLtt.eii] en] x,áiios contextos. O pla.no de Nierla);tzlçl é o espaço topológico

cu.josupoiteé-V = /:'ULjo]](]e/ =lt.z',yle : ::y>0Je/, = {(.z,:yle m' :.y=0lje
(.uja tol)o]ogia é ta] club as vizillhança.s bá,saca.s pala. os pontos c]J] P( "selTiiplal)o supeliol" l

cotim(.](lcin co]]] as \izit]l]a]]cas cuclldianas ilsuals e as \tztnl]a] ças básicas cle ui]] pollto
.t ç /, sào da.clãs l)elos cora.lullt.os da rotula

16



É?.., = {.r} U D::.,

onde D...,. é o conjunto dos pontos Intelioles da ciicunfei'êtlcia de raio l li' e m. r' > 01

(lue ó tarlgerJte a L em =z;. .Já a R,eta de Sorgenft'ey é un] l,eílnamento cla. tLopologia. usuttl

de #? (luc se ol)tém dccla.rancho como abertos os iílteivalos da fotnla l#. .r + êl para. todo
.z: € /f? e : > 0.

fina;liileilt.e, um cornentáiio de cuíiho bib]iogiáfico: c]uiante a e]abotação (]e un]

tias)alllo de topologja conjuntística, duas obl'as - colctâ.ligas de antigos - sã.o bastante

utilizadas: o /7rzrzdóooÁ; o.f Scí T/teor'cfzc 17:o/)o/og:y (ji<VS41). editado poi l<enncti] ltuilen
e .Jetty Vaughan ein 1984. e o Open /:'roó/e?7zs ?:rz ro/)o/ogy (jvNIR901). edita.do poi Jala

\.an i\']]]] e George X!. Reed e]]] ]990. Devido à corlstante pJ'escílça de citações de ai'tigos

publicados nessas dua.s obras; fre(lüeiltenlcilte rios refeliiemos a elas siíllplesinente colJlo:
lesa)ecu\'amante, #a/zdbooÃ e O/)elz Pi'oó/ems.



Capítulo 2

A Propriedade (a)

Ten(lo já. tiaball)a,do cona relações ent,ie ca.tclinais e tipologia. ]lo meu mesri'ado

(ISii9SI), (tecldi segult pela lllesllla linha enl iiieu dolitoranlento, e. à busca cle algum
tóp}(o especifico e recente llo (dual pudesse tias)alllal'; pude veliflca] que unha. clet.e] l11iiJada

"star covei'iilg pi'opett.}'" denoillilaada "PI'optie(laje (al" viJllla sen(to ob.loto ja partir

da segtmda illetade dos anos 90) de interessantes c iecetttcs pcscluisa.s na ál.ca e (lue essa

ploplJedacle se apt'eseí)ta\ra l)astallte propicia pata a obl,unção de result.actos iclacto1la,dos,

iniciallllente: à. tcot'ia, de iilvaiia.tltes (arcliliais depois, no clecol-i'et' do trabalho clc pesquisa.

pude obtci resultados tairlbéíll ielacloilados a. caidi3aais: mas roía clo contexto cle pe(ltlenos
cardinais.

2.1 Uma propriedade definida por estrelas

Os "])liti)óldios" da Ptopticclade lal dat.a.ill de 1994: cluanclo l\l. Àlatx.,eev intio

cluziu os esi)aços absoluta,lllellte enumeJavelillent.e cotalpa.(tos (IÀ'lat9'11). l\louvado ])oi

villa caLactcliza.ção da coil)paridade ei]uineLávcl l un] espaço cle }iauscloi-H .X' é enutllela-

velllaeilte coillpacto se e só se pata toda cobeitula al)Cita. Z/ (lc .)ç' existe u]]] sul)c,on.luilto

anito /'' C .V tal cl-te .'( = S'fl f',Z#) = U{(' ç ü : c n r' / çõ} - x.el lr lg891. =3.J2.:z:sl(il);

).latvee\ apleseiltou a scguiilte cleHJ)irão:



Definição 2.1 (IMlat94]) (,r/? espaço .V d (/?:/o absolutamente enumeravelillente
conxpac\o ou a..e.c. se pllt'a toda cobel't.tnu (Lbftla, t4 de X. e ])nl'a. to(lo dnl.se D C X

. êste ulb subcol\jurt{.o anito F C [) ta] quc stç,r.,t]l - x. B.

.Já na minha disserta,ção de nlesti'acto estudei espaços a.e.c.: apiesent.ai]do un]

insultado de .Jeiiy \''augllan jj\''auOSI) cine iespotldia. negativa.melltc un a clnestão de l\Ta.t

veev: toc]o espaço cnumelave]lllente compacto e sepaiáve] é a.e.c.? O excinplo coílst.l Rido

poi vaugllan é totalrllente baseado en] construções associa.das ao iílval'jante cardina! t.

E fácil vcr que es])a.ços 7'2 a.e.c. são ensinei'a\'clniente compactos. luas a leci'ploca

ilà.o é veldadcira lvei exetliplo 1.5 cle INlat941). Poeta;nto; faz seno.ido perguntai' o que ana-

ta.lneilte se exige a Jllais dc uni espaço enumera.velnlent.e compacto pata que este espaço

possua a. coJlcliçã.o dc absolutividacle. Ousei'varJclo ({ue, vesti'infindo-se à classe dos espaços

enumeiave[i[[ei[te con[pactos Ti , 'finito" significa o lnesn]o que "fecha(]o e discreto": l\lat-

veev (eil] con[unicaeões poi' e]]iail coiJ] \la.ty Elles R,udin, tais Sta.]'es e Jeiry VaugLlan.

cf.IRSV971) iso]ou a chalíiada Pior)I'iedac]e ]a], (luc corresponde à. ta] exigência a lula.is

(lue gai'ante a absolutivida.cle cle uni esT)aço enulnelavelmente conapacto e (]ue pode sel

entendida como uma extensão do conceito de espaço a.e.c. pala aiénl da classe dos espaços

en UJlletax;eliilente conapactos.

Definição 2.2 (]vlatveev, apud IRSVorl) D?:e/7?.os '7i/c [/?iz es/)ílço -Y /)r]sstéz: a Prop-

riedade (a) ro z qzz( .\' é 11rn (a)-espaços sc /)ara loja cocei'ful'fl rzÓcl'fQ Z/ d( .V e f)ar'a

lodo s\lbcollj\tRIo denso D Ç X existe t'' Ç D que é if.citado t íliscl'eto ern X e ia.l que

O$ pioblen[as ielacionaclos à Propt'iedadc la 1, en] geral, coJ]sist.eL]] e]]] determillai

classes (te espaços que possuem tal ptoplieclacle, ou que nã.o ])ossueln: ou ainda deternliíla,i

quais são os ratos crie se podem concluir com relação a ull] es})aço topológico a. paitii de

celtas laipót.fases con)bit]a(las co]]] a Propriedade (al. l.X grosso llloclo: este Í)aiágia.fo

descievc o tlf)o de problí?alia (]ue se associa a unia ])ioplle(laje tipológica qualquer: é isso

o cine os toT)ólogos fazeill.l

.\ Piopriedadc 1«) e: ei]] i]]ultos as])ecl,os e (le ] o(1o baste\nte curioso. siiniial a

noite)a]idade. [ln aitiqos como l]\.]at9TI e l.JX'iS001 sào ic]eiltihcac]a.s valias sit.t]ações e'i]]



cine; pai'a c]eteiJniiladas c]asscs c]e espa.ços- é ciifíci] "dist.ingtiii" ente'e essas duas l)I'oplieda,

des topológica,s: sabe se; por excí]]plo. que é ]lluito difícil const.ruim exemplos de espaços

que sejaill tloinaais e que não possuam a Propiicdade lal jaté o presente r)}onlento só

existem)l ieíeiêllcias sobre dois desses exer)lplos: um deles e un] exeillplo (OTlsistente (lue é

obtido a paitit' cle unia a.plicação do .'\xioma (te h/{artiíl (l.JX,iS001) e o outro é uma cona

truçã.o en] .Z/?(, de uJn espaço ilolnlal. eiluillci'avclJlleJlte compacto e não-absolutarrlente

enuiileiaveLillerlte compacto (IPav011) 1. ..\lél-n disso. tnuitos teoienla.s clrle são vá.lidos para

espaços nolnlais têm aJlálogos ])ai'a a Propliedacle (a). .Ap]esciita.ieír]os ]la pl'óxinaa. senão

algnlls i-esultaclos pata a Pi'opiiedade lal que são íesult.idos do t.ipo do "Lema cle JorJes"

lo ],cHIa de cones é tlm resulta,(!o clássico sobre espaços íiormais e lillaita supeiiorlneilte a

caiclillalidade dos fecllados e discretos nesses espaços pol uma. potêlJcia cle sua. clensldadel.

Pata cett.as cluestões técnicas com ieiação à Piopiieda.dc (a), a.penas o a.xiolna

clc separaçâ.o 7'i já. garante ulil "bom conlportalllento" aos \,á.rios objetos en] (luestã,o:

pol excita!)lo: va,le' ])ara espaços -n club o.$ zi/2vlZ(íl'zos são /ec/za(/os. logo todos os conjlintos

finitos sã.o fecha.dos. c tal)lbénl (tisci'elos, pois também \;ale pai'a es])aços -n que se .r ó ü/rz

ponto cte ücumltlação de :\ Ç X elttão (iuülq'lLer utziTtl\urtçu tlc T possui iít$niLos l)ont.os

de .4. Note ta.nlbérJI que, com esta bossa últirlla. observaçã,o. pala. concluir'lllos que um
c[etetirl[na']o cot)jul)to // é fec])a.do e discreto num espaço 7'i basta veiihcall-nos que t.oclo

1)01)to do es!)aço l)ossul unia xizillhança. (lue ii)tet'capta no lllaxiiilo finitos elelueiltos cle

\a.nãos n]ostrat a.gola. uj]] exeiliplo cle a.J)licaçao dessas pior)liedadcs prever)tes en]

espaços 7'] (luc é u]]] dos IJaais impoita1ltes I'esult.idos positivos com t'elaçã.o à Plo!)i-ie-

clade lal e (]iie foi observado ])OI N'la.t\eev em IN'lat971. iio entanto sem sel exibida uma.
dcnlonstlaçào:

H

Proposição 2.3 E.s/laços 7)rzr'ízcornpa.elos 7'] possize7n a r'/'o/}/'ieí/ade (al

Demonstração : Seja .X' u]]] es])aço pai'acoillpact.o T. e sejam (lados unia cobri'tlil'a

al)eit.a # dc .Y e D Ç .V um sul)con.junto de]]so de .V. cona ZJ e /D atbitláiios. Pol

pala.conlpacida.cle. existe y uill i'cfiilaluellto aberto locallllerlte flrJito de ZI/. Fixatllos. l)ara

ca.da \'' ç P: ui]] elemeJJto .z\,, € L' n /.) e dcílnlillos /? = {.? \, : \.' € P}. Temos F Ç /) c

2{)



.v f'. y) c .S'z(f',al c x

doílde .S'ZI //,Z/l = .V; lesta, vei'ificat que f' Ç D é fecllaclo c disciet.o em .V: o que segue

de y sei' unia família localmente finita. de abert.os. logo todo pollto clo essa.ço X jque é

7'i l possui unia vizillhança I'r tal (lue }l/' n .f? é finito. H

.Xlgulls iesuttados ])ositivos pala a Ptoprieclacle lal são. na. beldade; resultados

posit.idos para espaços absolutamente enumeiavelnlente col'npactos, i)ois são l esultados (Jue

nlostiairl que detelnliria,clãs hi])oteses gai'antelll (]ue espaços ellu!:neiavellnente compactos

sejam absolutameLlte enunleia.velíliente colil])actos(a.e.c.l: batam se: assim, cle resultados

positivos pala a. Piopl'iedade (a l na classe elos es})aços enunlelavelnlellte compactos. Pol'

exell-tplo, sabe-se (]ue espaços enulnerave]]'neílte compactos c]e tig]ltness ellnnlei'áve] são

a.e.c. (jl\lat94jl. VaDIos ti'atar de alguJts desses iesttltados positivos 110 Capítulo 4 deste
tra.ba.lJlo, no contexto de uma (luest.ão cle l\lat.veev.

Na. pt'oxinla seção, apieselataiemos alguns I'esultados J]egatix/os (lue usada folte-

lllellte a tcoiia. cle caidiilaisl os i'esult.idos (la. T)I'inleii'a subseção sã.o origina.is.

Resultados negativos usaJldo cardinais

Nest.a. sega.o, a,pieseiltalelalos a,lgttils resultados negativos soba'e a I'topJiedade (a)

quc utillzan] a teor'ia de carcllnals: obsclvalelllos (iue lli])oteses sobre a. cardJrlalldade

dos densos e (tos fecllados e (tlscretos contidos en] um esi)aço to])ilógico (ou sol)ie a

caidina.lida(le de fa,]ni'lia.s ]elacionacla.s a. elesl iJ]fluei]] ]la presença da. Propriedade la.l.

Na ])rin)ena sul)seção: a,presentanlos algulls insulta.dos oiiginals que gerJel'aLizam

ulJI ]enia apresenta(lo enl l.JXtS001. Na. segunda subseção: nossa contribuiçã.o consiste em

apiescnt.a.i uma denlonstraçã.o pa.la uilla venera.lização cle um {eorenla. de ftlatvee\ (iue e

ullia, versão do Lema cle Joiles para a Pioprieclacle lal.

2.2.1 Uin lema com cardinais regulares

Erll l.J i\,ÍS001, .JL]st . \lata.,eex e Sze])tly'cki a.piesei]tara]]] jciuando da. collsti'ração cle

uJl] exelnpio consistente clc uill es])aço ilolnaal seno a Ploptjc(la(le la 1) uJi] leiloa. (luc galante



quc deter'llllila.dos espaços não J)ossuelli a Pt'opiieclt\(le la): mais ])lecisanlcllt.e: nã.o são

(al-espaços os espaços topológicos que possuen] ui]] (tenso D de caidirla.li(laclc u. e um

í.cha(]o e discreto H -ã.o . u"le:á«] q«. sejana tais que:(!) os sueco-ju«tos e«t:«.e:á«is

cle Z,) possuclil fecho disjunto cle //; e (iz:) subconjuntos não-et utileláveis de D possuem

por[tos cle acu311ulaçà.o ]]o espaço. Collseguimos estenclei este LerJla. T)aia. toda. a cla,sse

dos caiclillais iegulates: isto é. clen OI)st.rairJos que o iesulLado análogo vale se troca.rí)los

"w " por "H catciinal tegulat". Nossa versão ])aia. caidina.is regulares é corlse(liiêllcla clo

resultado a seguir, (]ue possui un] cunho mais geta] c é uma (Olltribuiçã.o oiigilla] deste
trabalho:

Teorema 2.4 .Sejarl-t X uln espaço topos(5gico e R. X cnT'd{.rzai.s iTI.{in.it.os; cota X = (JtK'l.
Sut)otll\a q\t.e e..i'ãstaíxl D C X clcnso e }l C X fc,cha(lo e (tisci'elo el-rl X {luí: sal,is.façam as

scgu.antes l)rtpi'ie(lados:

l l l

lel l// > «:
[31 .S'e (.' C D d ia/ q-ue (]' < H, enfio r n # = Ç]

\À b [) }\il.o collt('tlt lcc]la(]os e dt.sete,Los de tuí l(lll]to X

ETLtãO. X TIDO ;t)OSSLLI Q PI'OI)I'ItÍIQde LCI~I

Demonstração : Seja.n] D e /7 lla.s c013dições do ei)unciado; pol l2), po(lemos Lonlai

H' Ç H ta] (lue //' = K. Enumerenios D = {(/. : Q < H} e #' = {.z. : n < H}.
l)ehilinlos então. para. cada a < H.

' ',. - .* \ ((«' \ {,'.H u n ''i=:"a)

Po- (;3), pa-" 'i««I'i"': " < " t.:n sc q«e .-. f {4 él < Ü; .},":~'a«.os taml,é:«

(lue //' \ {it~} é fecl]a(lo (disciet.ol en] -V, donde. dado n < H; [.'. é urna vizin]laílqa aberta

cle ]. e: tnals ainda: ('., satisfaz ( .. n #' = {=c.,}. Portanto: se considelaililos a col)altura
a,bela.a cle .\' dada ])oi

Ü :: { V \ I'/'} u {t':. : - < « }
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x;alc que: se fixaiJilos a < H. então (,'.. é o Único elemento de Z/ que contem .2:o:

(I'oiça isso: i)ocleitios afim)ar (lue 27 e 711) tc'stemullllana (iue .X' nà;o possui a Pto-

p:iedade lal. De fat.o: seja /? C D fecha.do e discreto em .X. Então a condição (41 nos
gaiatlte que /' < À = c.r(KI, logo stop({-y < H : (/. C f'}) < H e portanto existe ( < H

tal (lue r' Ç {r/( : { < (1} e, !dessas condições, F' n u( = çõ. Segue que .t( g S'f(/',m)
Corno o feclla.do c desci'et.o /? C /) foi escolhido atbitiariarllerlt.e. conclui se (Jue .V não é

No caso pai'ticu]ar e']:r] que H é un] cal'dina] regula!. a clemollstiaçào do Temi'eilaa

anterior nos fornece o seguinte Lcnla., (lue é a vei'sã.o l)ara ca.tclinais regulares (lo Lema
para "H = uJ" eln IJi\'iS001.

l.exnna 'Z.5 Sejcull X ILln cs'paÇ.o to])otólJico e R ILrl\ c.al'clinül i'eg]l.u.]'. SuT)otl La que t.li.s],aln.

[) C X (tenso e ]] C X Jec]tado ( (]isc.le.to tm X qt c. satisfaçuln ns selJttintn p)'opl-tedades:

(ilin
l2) 1//1 a: «
[S) S'c (];C D é/a/ ql/e C] < H, en/(io ünH =ç]

i.Xb D i-tão coittérl Jer,l-lü(tos c (llscl-elos de luillaT\llo K

Então; X n.ào possui Q Prol)licdude tctl

(longo u é un] cardinal tegulai: o resultado a.cilíla, t.a.}l)béni vale pala, de1lsos eilu

rneráveis e fecllados e discretos il)ílrlit.os. Em pa.I'ticulai. ])a.ra .Y Tt. vale o seguinte

Corolário 2.6 (Corolário do Lema) .S'c./a .X [lnz esJiaço /opo/ógzlco Tt e .sc/)ízrríoe/. Sr.-

})Ol-thu que X conte. xltct subcoltju it,os dis.lu\a.tos D e 11 ta,is tIMe [) é um citulnei'ú\-e.] (]eí}.se e.

H é ILlll fecha(lo e (discreto i \.vinil.o. S\uportLa n.irt(la íltte 1) nào colttém lcchcl(t.os r, dlscle+,os

irl.HT-li{,o.s. Enl(io: :{ não nos.s íi a. Pi'opricd.u({c (ct). R

O Clololátio aciliJa sela utiliza(lo e citado nauitas \,cz('s cluiante este tl'aba.lllo:

(luar(1o o fizetillos. nos refeiitellaos a elc usua.lillelltc (orllo seio(lo 'o (I'oiolátio clo LeRIa '



Uma versão do Lema de cones para jaj-espaços

(.'oíJfolnlejá comentaialos, existe uma versão ])ata(a)-espaços (lo "Lona cle cones",

qlte é ulll célcble resultado (de t03íl sobre capa,Ços norJlaaisl existem rTluitas maneiras de

ellunciat o Lema cle Jo1les; e na veidacle (!edicanlos um a,pêndice de nosso trabaLllo lo

,Apêilclicc :\) pa;ta, discutir cei'tas colll])ai'açõcs ent.ie a versão pala (a) espaços cia. (leal

ttatalcnaos nesta subseção e os diversos e11ulaciaclos possíveis com que o Lenta. de Jones

a.Falece ila iiteiatula. Pata. tia.ba11aaiTllOS l)est.a sul)seção; bast.a assunJirrJaos a seguillte
vcisão "scpaJável" do Lellla de .cones:

Se X é ILTn. es})oço I'tot'nl.al e scpnl(ítcl: eíltào X não po(lf: cortlel' ullt fecha(lo

e. (liscl'elo íle ccn'd.ii-rali.dü(te n-paiol ou ig\iai Q '2" ."

O seguint:e resultado a.nálogo para (aj-espaços foi obtido poi Nlatveev

Teorema 2.7 (Matveev, IMat97]) Sc tzírz (a)-e.spaço secar'du(/ X possuí u,nz /ecãíz(/o e

disco'eto de cotdtll li(lu({e H,. ent.ão K. < '2'

O resultado de l\latveev restiirJge-se à (la,sse dos es])aços sepaiá\,eis; mas pode sei

gelleializada pala o caso (Z(-X') = KI isso já íoi observado pot Szeptycki e \,'aughaí) eJn
ISv9SI, mas ÍJão foi exibida urlla delJlollstração. Aplesellta.ienlos a segtlir unia. demons

tl'ação de que a geíJeralizaçà.o pode scr feita. como unia. contribulçã.o deste t.] abalho:

Teotetma 'Z.8 Seja. X \l u esl)nço toT)olóyico (lut: pois\ i u rl lf:,citado e (lisct'elo de cür(tlr«

[i(]üdt' rnalor Oll água.] a'2'Ltx) . Et\tão X llào possui Q PI'oT)ri.c(lü(L(, l.a ).

Demonstracão Seja. O Ç .V un] subcoíljunto denso. In (/(-Y l. l)efinilllos

.7:n :: {G' C /) : G' é fecl]ado e clisc]eto en] .V}

Seja então // uil] fe(l[aclo c dis(.acto (.]n X cte cz\t(Ilha.lida.cle maior ou igual a 2a(-vl

C:olho subcolljuntos cle íechaclos e discretos sào feciiaclos e' clisci'elos e //i > 21o! > IO >
l/r n n . poclei] os supor seno l)('rola clc gelletallda.(le (lue H r /) = H.
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EnuJllel'ando .Fo = {G'. : ct- < À}. teillos À $ 2a(VI $ 1/-/1, logo é possível torllar

ull] sub(oiljulJto cle /7 de cai'dinaíida(te ÀI considerelllos ent.ão H' := {:z'. : Q < À}. /-/' C //

DeHniínos a,gota para cada a < À un] a.beato

[,'. lc'.u(m'\i:«.,}))

e lcoJllo D e H são clisjuntos e G'., C OI ó fácil vel (lue: 'tacto a < À, [.'.. (3 ulrla vizinFla.nça

aberta. de .c. que satisfaz as condições

( 1 1 c;« n /.í' = {:«.}
(2) (r. n G'. = ç]

logo. se collsiderat'mos a cobertllra. abcLta. cle .V da.da poi

a #'} u {(''. : . < À}

elltão li ) nos galante que L'. é o único aceito cr]] Z# que contén] .r.; coill isso, ü teste-

munl[a. jurita]i]ente cona D, cine X não possui a Piopliedade (a), pois, dado f' C D um

fecllaclo e disco'eto arl)lerá.iio então apela nossa eíiuilaetação cle .7:o) existe ( < ,\ t.al (]ue

F' = Ge e, por (el, {'e n G'e = 0. Portanto

.S'z(r'.al = .S'tla{.al Ç .Y \ {.z;e}

e, Gorila F' C /.) foi tomado a]'bits'a]ian]ente: .V não é un] jrzj-espaço

Ailalisalldo a clelnonstl'anão a.plcsentada.; podeíllos vci (lue o argulíleiito utiJizaclo

pala "destiui]" a. Pior)iie(jade la l cle uJ]] deteiillillado es])aço foi essencialineJ)te o seguinte:
"Seja dado un] espa.ço -X (lue conten]]a un] c]ellso D e ulll fecha(]o e discreto //. Se foi

possível illjetar a [an[í]]a .Fo dos fec]]ac]os e disco.elos contic]os em D e]n un] subco]].luíito de

/7 (lue seja (!isjunto do denso D, anta.o X i)ão possui a Ptopricda(le (al." Assim, podemos

apresentar o segui[itc Cotolá.iío; blue é un] cotoLáiio da denlonst:i'açào do Teorema 2.8 e.
colocado nestes tei'lllos: é uma contribuição ot'igjllal:

Coro\ária 2.9 Sf..]a X tt.lrl espaço ]opo]ógi.co (late cortteTI.hu .scLbí:on.Juntos J) t F] tais (!uc.

[) e. tL]TI d(-nso t- H e um .fcc]\ado t (]]sct'f:lo t:u\ X. St \l:D\ $: \tl \. D\: llã,o X lã.o T)ossui

« Pt'ol)i'?.ed(t(]c ]ü ].



o (.lotolárlo P.9 telha fazei un a. "estiriiativa lllals apurada. da ca!'diilalidade (]ue

um fecllaclo e discreto nã.o pode excede!' num (a) espaço; a estimativa "2Ü(-v} ' pala limite

supeiiol de .Fol pode, a princípio, sel melhorada. Resultados nesse sentido foram irltio

duzidos poi Szeptyckl e Va.unha.rJ elll IS\''0SI, e utilizaremos iJO Capítulo 5 deste trabalho

alguíJlas i(laia.s semelho.íltcs às utilizadas por esses a.ut.odes: no caso: nata.ill se cle ideia,s

relat.ivas à caidinalidade cle celtas {an]ílias coílt]ais e]]] .7'o e (lue ta.nlbérll se pJestaill a
tentar estima.i' nlellaot' os llnlit.es supetlores pa.ra. a cat'dinalidade dos fecilados e desci'et;os

en] ull] la )-espaço, além)l de outros as})ectos que serão discutidos clet.alhadaniente

Note que clo Coiolálio 2.9 pode-sc cleduzil. também o "Co!.olá.rio do Leiloa." (Co-
iolátio 2.6): se. numa deternlitlado es])aço .V 7'i, É/ é lti l fecJlado e cliscleto infiilit.o (]ue é

disjur[to de u[-r] denso er]unae]'ável D quc ]lão contam fechados e discretos iilfllaitos, e11tã,o

=Fo = IOI'" donde u = .7:ol $ # e poi'ta.nto .V não é um lal capa.ço.

Corno já. obselvanlos, dedicamos um apêndice deste nosso trabalho (,X])índice .\l
f)ara. determina(las comparações entre vários enunciados possíveis do [,enla de cones e a

sua. \-Cisão ])a.ra la) espaços. Dessa.s compara.çÕes suigiraiJI algumas questões, as quais

nlotixaia.m o a.parecilllento de coitos resulta.elos no (Ja])Ít.tifo 5 (lue TIOS levalll a tra.tai de
grandes carcllnais. Por.cinto, ainda voltaicmos ao assunto "Lcllla (le .Jones"
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Capítulo 3

Os espaços "J}(H)

feitos espaços consta'uídos a pari.ir cle fatili'lias a.d. cle sul)conjuntos iilílnit.os (le

a e (luc são gelleijca.mcnt.e cletlot-minados col-llo empa.ços Q(J) são es])aços muito iiLtci'es

salltes pa!'a o estudo cla Ploplieclade (a). Esses espaços foianl inti'ocluzidos nos aT]OS .50

pol l\Írówka., e às vezes são chamados de "espaços de l\lró\.\lça. lsbelJ"l tanlbéln existem

denolJiinaÇÕes coilao "Q-espaços" ou "espaços Q-liJ<e" ljleste traballlo, opta.1110s pelas de-

nominaçõe's "espaços ü(H)" ou ainda "espaços ® like"). \;ejarl)os coillo é a. consta.UÇão

(le uni espaço @l.AI. Seja. dada .4 lula família a.d. (a/?7?0.sf dzl.s7oz:rz/l de s]ibco]].Juntos

iní[llitos c]e a (]eillbrar)do (lue unia fa131í]ia ,4 cle sul)colljuJitos iitfinitos tle u é dita ullla

fa.nlília a.cl. sc pala. quaisquer -X',y € .Á distintos tem-se lx n } < ul. O es])aço ü(.4)
associado tem como suporte o coJljunto ,4 U u. Os pontos (le ü' são della.,nãos isola..los e

as vizir)hal)ças l)áslcas (le un] elemento J (te H são da foima{.,'! }UI.,4 v/) pat'a/? C lwl<u

listo é cquix,aleilte a. (leda.iai (lue {{.4} U l.4 \ /z) : rz < ü.''l ó villa. })ase pala .4 1. Coill isso:

já fica claro (]ue \P(HI ó piinleiio eriul[aeráve] e talil])éill sepatá\'e] lpois h' é uJn con.junt.o

cleiJso c]e pontos iso]ac]os ell] W(])) e. coillo as vizinha:lça.s básicas de u]]] ponto .4 c ,4

nào inteiceptar[i ,4 \ {,:1}, .4 é ]i]]] fecl]ado e discreto en] \PI,4). E fácil veiihcal' tarlll)éln

(lue tül.AI é un] espaço cle }lausdorff: dados dois pontos clistiJltos do espaço. ou ambos são

niinleios iaatul'ais (]ue sao separa.dos pol' seus uil]tát]os, ou ui]] e un] íJatuial rll. < w e Olitlo

ó un] elemento .'4 C .4 club sã.o sopa.tactos pelos al)oitos {llp.} e {,4 } U (.'! \ {17zll ou eles sã.o

dois eles entes clistilltos ,4] , .,:1z de .4 cliic são sel)alados pelos abe].t.os {.4ilU(-.4 i\l ..=! in.4z)l

e {.4z} Li .;!?. .'\s nlcslllas veiiücações t]]ostrat ] (iue os al)et{.os l)ásicos são fe(alados, pot
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ta.nto tPI,41 é zero (lilT)eilsiollal e conde(liientcl elite con l)letamelJLe regular: pois espaços

'/'] zero-(linlellslotJais são -G4 (IEng891. 6.2.16). '\léill disso. as vizirlllança.s bá.ficas dos

pol[tos de ®(.AI são tochas col-la])a.clãs: ôsso é ól)vio pala os pontos de u e, da.c]o ,] C ,4

e lmla vizillJlança. básica a.rbitlária {.4} U l,4 \ p'l de J obseivarlac's cine dada uma co-
beltuia. abeira # de {.:!} U l,'i \ //l, com ü forlllacla poi afeitos básicos, poclel-rios 6lxat

il' € # tal (luc ..'! € L', com (.' claclo po}, digamos; L' = {.':1} U (.:l \ G); teleillos então

({J}UI.4\r'))\Z ' = in(Gv/) quem flllito. Portanto tPI,41 é un] espaço zelo (]imcnsioila],

plitneiio-enulTletável : localilaente cotnpacto, comp]etariient.e regu]ai e seda-rá.\e] IJlo (dual

o conjunto dos poJltos isolados é un] denso enurnerá.vel cujo coJll])lenlelltal é discreto).

Essas ptopiiedades de tP],4) são. (te celta ino(]o. bastaiJte específicas; \,ei'eiilos lla. senão

seguinte (lue ull] espaço cona estas caia.cterísticas é holTlcolllotfo a um espaço 'P(.41. Esse
resultado sei'á muito útil no de(ori'et' deste t.baba,lllo.

Nas seçi)es seguintes: ai)lesentanlos a.s denlollstrações cle a.lgurJS resultados cine:

illeslno (lue elll algtlns casos scjalil "folklole" cm topologia. conjuntística, não sào apie-
sentacla.s na liteiatuia. Neste capot,ulo. ttatai'erros basicamente de GIRas proptieclacles

(lue já vindos est.arei]a relacionadas en] ii)uivos (ontextos: a notnlalidade e a Ptoplieda,cle

(a 1. Com ielaçâ.o à nollrlaliclacle: xei'elmos que certos es!)aços (ho11aemomoi'fos a. espaçosa

XPI.A) l)odeia sel' facilmente relaciona;(tos a, questões clássicas da. To])ologla Geral. colllo a

existõtlcia. de espaços de ]\,loote não iilettizá.veia. O (.apítulo enceiJ'a-se com a. apieselltaçã,o
cle algunaas (questões e comi.je(-teias.

Ouvias propr[eclades it[te[essantes. ]]ota.dai )ei]te a ptesellça. da. pa.ia(.oill])ácida;cle

enumei'á.ve] nos espaços "tP-]ike", saião discuti(]as ilo pióxiiilo ca.título: onde a.p!'ementa

i'eJllos iesull,idos Oligiilais sol)re espaços ül,41.

3.1 Uma caracterização dos espaços ''©-like''

/\ seguirlte proposição é "folklo]e" en] to])elogia colljuntística., e trata-se: eSSeTJ-

cialillente: de ulll resultado cine collsta. sem cleillonst;i'ação eln jvDS:il. F'izenlos algtilnas

nioclificações 110 enuilciaclo (lo seguillte iesult.ciclo, toiiaanclo o inals aplica\el aos nossos



pior)ósil.os. e apresellta.Rios u111a dclllollstiação corllo unia collt.iibuição do rlosso trabalho

Prados\ção 3.'L Se X é tllrl espaço de HTJusdoi'# !)t'iincit'o-crtttiriei'áue!, localinnlte com.-

pa,cto e sepüláuc]. tu] blue X' é (]iscret.o e nào-ua io, então X é homeoTnoi'fo ü uln esT)aço

Q(.'4) p«,a a/g",n« ./}.,n.7':- a.d. .4 Ç l«,I"

Demonstração : Seja <.\', r> un] espaço t-opológico nas condições clo enunciado. (.longo

ç) / .V' / X então. collsi(]eraJlclo o subcoLljunto pl'ól)rio de .\' claclo por D := .V \ -V'

t.em-se (lue Z) é o corljLtnto dos pontos isola.elos cle V (i.c., Z) = {(/ C .V : {r/} G rll e; mais

ainda. como .\ ' é cliscleto telllos cine D é um subcon.lullto delaso de .V que está clama.mente

colhido eni qualquer' sub(onjunto dellso de .V. (.lolllo .V é uJll es])aço cle Hausdot'H' cine

possui f)oitos de acuT} ulaçã.o e e sepal'á\rel: segue que /,) := u.

.às hiT)óteses ".V é !)lillleiio eliuirleiável" e "X é loco.Ingente compacto" lhos ])er

mit.enl cnttilciai e ptovat o seguinte Le]]]a, cine nos auxiliartí lias densa.is velificaqões:

Lelxna 3.'Z N s covtíLições do u-t\tTtcia(lo. X é zero-(limetisio \at e cada ponto l E X' l)oss\ti

ulm sisteTilu juílciuílterltal ertttiíter(lue{ de ui i.rtll.nnçus abertas-.fecha(las corrtpüctns.

Prova do Lema: Collao .V é ZL e lo( ali lel)te coillpacto e .V' é discreto, eJlt.ào it.i abalhaJldo

lotineliamente coll] bases locais enuí11eiá\eis e atbitiáiias de pontos de .V': usalldo (lue

.X é pilmeilo enunlei'ávell po(lellaos aHi'mal' que cada ponto l: (: .V' possui uma ba.se

[oca[ eilulnetá.ve] de viziri]la.nuas a.deitas P.,. :: {\'/ .,. : lz < u} (]ue é ta.l (]ue seus a.bei'tos

satisfa.zen] a:s con(lições

lll (b'" < u)l;c ': k;..«+- Ç '..,,:. Ç \.,.l
lel (V« < «')ll'..« é con-t,acto . T{..= n .x'' = {.«}l

Col-n isso, podemos afirnlai que

l31(V7z < nll\'l,,. é um feclladol

pois os palitos de /O são isolados c de \'..,: n V' ::: {.t} sega(" (ltie sc y € .V' \ {.t}

então y g \':..«. Logo. (lado .t' € ,V' a,ll)iti'álio. y:. = {v...,: : rz < n} é unia ])ase ]oca]
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en\iíJlerá.vel foi'ma,da poi' \,izílllla.nuas abeira,s-feclla,das e compactas. (lolllo os a.bcltos {(/}

pala. d ç D são [ambé]]l a.l)oitos fec})aços, .\' é un] espaço zero-c]imensiona] je. ])oitallto,
conl])let aDIante regula,t' l.[]

Segue do Lema que. dado :r € -V' albitrálio, os afeitos de y.. satisfazem a coilclição

l41 1V/z < ull\';,.,, \ VI..,:+.. é flnitol

pela compacidade cle cada um dos conjunt.os \.'':...: se tivésseillos \4...: \ U..,.+l illfinito })a.ta
algum) /72 < ü), a cobertul'a cle \';... dada pol'

a = {L,«:+t} u {Íd} : d c \''l;«: \ L'.,.;+l}

irão ac]ll'it.iria subcobeituia. brita. Ou, e(luiva.]entenlente, basta llotar blue pal'a qual(luel

7z < ü' temos (]ue L'' .,. \ P.:.+] e um fecjJado e discreto co]]t.ido nur]] coirlpacto.

DeflniJilos apoia. pa.ia c'ada. :c € .V . u11] subcoiJjurlto infinito ,4.,. C D pondo

J. ';;.o \ {.«}

e obscrvanaos que va.]e, ])ala. cada .z; € -V'. a seguinte a.filmação

i.i31 .-l.. contei'ge pala .?=

De fato: dada, uma, \:iziilhança a.il)itrá]'ia I't/ de uJ]] l)oito .z; C X'. existe elltão

?l?. < b' l(luc pocleilaos supor' satisfarei' l < /?z < ul tal (]ue .?: € Vl;.,,. Ç !,t' donde

A, \ t'l/ Ç 4,; \ V;,«: = U I';:x \ \4:.üti

e este últilllo coJljullto é ílnito po! sel finja. união ílllita de colljurltos cine sào finitos apela

a.sselção l41 1. (.'onao .V é ur]] espaço cic HausclorH, segue Iriiediatai lente que

16) J = {.4.: : 1: C .V'} é unha farJ]Ília a.d. de sut)coi].juntos de D

1.1entiflcatlclo D com u e ..V' com H ]la nlalleiia "óbx'ia", tllostiaielllos (lue a

topologia r de .\ coincide co]]] a to])ologia, r' (lue sc obtónl considerando se .V = \P(,41.

\t:,'.»''"ç;. / , Ç ,': S.ja«. (: e , . /, Ê V tal ci«. /, € L''. S. 7, € D: {/,} é :«- al,e,to

(le r' l})ois os l)oiros cle /) roíam) dcc/í/./.r/(/o.s isolados llcssa topologial c assim). nesse caso



existe uíla amei'ro cle r' contido eni (,''. Se p ei .X'. então e\isto rz < u tal (lue p € \.'l,.,: C (,r
donde

p e({/,1} u 11, \ l.4, \ % .l)l Ç PI.« Ç ü'

c {P} U(,:!P\ l,:!~\ \.l..,;)l é ui]] aberto dc r' já. que .4. \ \'l,.. é finito (o que po(le se \:ei'ihcai

de modo análogo a.o citte foi feito (]uatldo .la vcilficaçã.o clc (.5) 1. Portanto {,' talllbéin é

[''r/'?lPcaç(io (/c r' C r: Basta xei'trica.t (lue os afeitos })ásicos cle r' são ta.nlbém a.pertos de

r. Dado (/ C /.), o aberto básico cle r' cla.do por seu ullitál'io {(/} talilbóm é aberto eln r

(pois ternos D = .V \ .V'). Se .r (: X' e // C /) é finito então o a.peito básico (le l-' .l..dü

poi {-:} U (.:l.- \ /'') é um anel'to de r pois {z} U 1.4.. \ r'l = 1'f..,o \ }' que é ]]n] aberto de r

pol(I'ie b;.o € r c /? é finito nu]]] espa;ço 7'Z, dollde t'.,:o '\ f' = {.z'} U 1.:1.. \ r') ç r. []

I'ortanto r :: r' e a.s topologias coiilcideln: cotlfornlc deseja(lo; segue (lue ,\' é
}lot[[coll[orfo a 1111] espaço da f'ot'Jíla Q(..'4) para ,4 C lü'l". H

Na vet'clave. podcrllos defiitii' essa.ços análogos pala failll]ias a.d. roDEi(]as na

faJllÍjia dos slil)colljulltos inhtlitos e t'i]uii]eiá\,:eis (le u]]] conjltrlto iiJfiilito qiírz/qrl(r : são

os rllarnados Q(/).,41 jpala. ,4 Ç 101" a.d.. D infínitol clesciitos en] l\;nsll. Se /) = c...,.

es(ievenlos @lu:H) = \P(.ÁI. Na. l)loposição a.nteiio{, se le»t.it'a.I'idos a llipótesc ''.V é

}:'el)ará\:el" ol)[erentos una espaço Q(/,). .A) para, D o coí}.luilt.o(illÍlliit.o) (ios [)orltos isolados

ell] .V: basta obseivai (]ue os conjuntos .4. ]ilaesillo nurllasit.nação r]]ais ge]a] en] (lue l/)i >
u) são ile(essa,iianlente cilul]ici á\cis, l)oi seien] uma ieuíliào enttmeiá\,cl cle subcoíljuntos

hálitos: note cine, l)ara /u (l -V' fixado: Í) y. = {/)} pot yP sel' nula. base )o(.al pala /} (' por

sel' .V um espaço (lc Hausdolff. Segue (luc

;l,, 'b,o\{/,} pl,..\t,l,:« U t';.,:\tl,«+-na:l n<u

. .ada ««. clo: co--j-:«to: \'.:. \ \,'l,.,.*.. é fl«ito: T,o: (41.

l)it.o isto. po(leia os oliset\a] (lu(' ]lossa Proposição =3.] ó a "versão seT)afável" do

reslilttlclo (It' "folklot'ç" crli topologia con.}untística cine consta. no artigo íle van [)ouwe]]

sol)lc pe'clticilos raiclirlaisjj\ DS:Fjl. (otlfoilnc já (l(.stacailaos: nessa? mcsnlo a]tiqo. o i('ito]

3]



poderá optei tcfelõílcias sobre os traí)alhos iniciais de ]\,]lówka e ]sbcll a i-e's})eito dos
csPttÇos 'P(,4).

3.2 Caracterização combinatória da normalidade

para espaços ©lHI

Os insultados "té(ilicos" do('omeço desta senão coJlstain: esses(ialnleilte. na. seção

11 do artigo de van Douwcit sot)ie pe(luerJos caldtnaís llo //arz{/óooA, poieit] seno detnoí)st-

i'a.çã,o= a.picsent.a.mos a,club as deilioílstrações (olho ullla (oiltiibuição do 110sso tiaballlo.

(lom leia.çã.o à. subseção ei]] seguida ((lue ti'a.t.a de um result.ado de corlsistêTlcial, os rc

sujta(]os club a.]i(onstaill seguem dos resultados t.é(loiros rlo coilleqo da seçào e (lo cst.uclo

da anão de Q-conjulltos eill coitos subespaços do Plano de Nicm.}tzkil nos plopltscrllos a
clal ellur)cia.dos coelctltes c cla.ios pala utlla sól ie dc i'esult.anos (lue ilào consta.itl de forma.

'organiza.cta" rla iitel'atraia.: meslllo porque o "loco" piin(i})a.l classes resultados está i'ela-

cioílado a un] ptobLerna. de grande peso na. llistói'ia. da 'J'o])ologia Gera,l, (lue é a questão

cla existência. (le espaços de Njlootc noítllais (no ca.se, sc])al'á\,eisl c hão meti'izáveis.

O Lcíiaa clc .Joí]cs já ga]'ante (lue un] espaço @(.Á) não é r]orn]at ]lo caso em (luc

l,4 = c; l)asma ol)scix'at que ,4 é uin subespaço ã'(llaclo e discicto dc \lJ(.AI. Pala os casos

dais gerais, a. no] ]]alidacle de u]]] espaço @(.41 telJI u111a cala.cteiização conlbiiiatóiia

bastailt.e esl)ccíbca c, de (eito i)lodo, sitllples- Ini(ialnleilte: unia cleHinição dc cuJlllo
basta\irc gela.l:

l)enntçao 3.3 Se.)nill =F e Ç Jalití11.as (tc cou.lunf.os CRUHtcl'fÍLtc{.s i.il.Hrlitns. f)i:ermos qit.e

/' f Ç; podem ser separados sc c.z:zl.s/?lr tl/li coi2Jtzrz/o S' frz/ r7r(c

lb'F' c /'llf'ç* .ç'l A(b'G' c Ç)l s'nG' < ul.

O seguia tc leitla nlostitl (lue l)aia siibfiuliílias cle villa falnílla a..d. o cun(eito de

po(lclil sp] sel)aiaclos" lcle a(ardo cona a clefiniçã.o a.nt.elioi l sigtlifi(a 'po(lcíll sel sepala-
clos" l])oi abeit.os 'le tPI.Áll.



Lema 3.4 .S'c]alrz H E lu]' urra ./}/rzz7/1a a.(/. c .F: Ç c .,4. .F n Ç = Ç]. E'72/ão .F f ç;

podeilt ser sepul'nulos se c solnc lte sc F e CJ l)osslucin, ui:irhurç.us d.isjuntas eTn ql.,a.).

P70ua do /,érrzí7.: ScjaJ]] .4. .F e Ç como no enunciado e stiponhanlos inicialmente quc

exlst.a uin (onjunto S' C 1«,1" quc separe /' e Ç; então /' U S' e ÇU(«, \ S') sào ~,izirlllaíiças

di:j-"ta: 'le 7:' . Ç .-« ©(JI los al.e-tos cla fotJT)« {,l} U l,4 \ (/l \ .S'l) pa,a .'l ': .F e

c[a follila {..']} U (,'t \ (.] n SI) ])aia '{ (: Ç mosto?tnl cine /' U S e Ç U lu \ S'l "fazem o

tlabalJlo"). Pa.ra a iecípioca. supoTlllainos (lue existam .X e }' en] lul" tais (lue .F U .Y e

Ç; U y sejal13 vizinhanças clisjuíJtas de /' e de Ç; pode-se supor s p.g. (]ue y' = w \ .V. E

fá(il verifica.t' nessas condições (]ue .V se])ai'a .F' e Ç;. H

(.:oi]] isso, t.c] ]os o seellirlte

B'ato 3.5 1.1nt f;spaço XDt A~l é ]iOX'TriaÍ sf. e sono.e it( se {luais€1tttl' (luas s\Lbjaíllílias ílisj\ \lcts

(/f .,4 por/er7z scl' scpai-rz(/as. H

(JoTlt isso: informações sobre a. estiutuJ'a coJlibinatória de farllílias a..cl. (1)asica

iliellte. Infotlila.ções usa,ndo caidillaisl podeJli dcfliiir se os espaços "@-like" coi'iespon(le11-

t,es são ou nã.o nominais. Pot exelllplo. xa.lerll as seguirltes igualda.des lvei. iespectivanlentc.

o Teoienlit :3.3 e (loioltítio 4.2 de jvDS4jj:

Fato 3.6 b := r71/]?2.{ Z; : Zi C lul" e ]C Ç lul"llC: = u . Zi nC: = ç): 25 UC d./arnz'/la a.d. c

23 f C iz(io /}od(rn se/ s(/)ar'a(/os 1} H

Fato 3.7 u] = ii!/:/?{ 251 : 23 Ç lul"' d a.(/. f laC Ç õllC c 6 \C lírio )od(17z. sfr'
s( pa /.a(/os l }

Segue do Fato 3.6, polia.rito, que Q(H) é ilotinal se .Á < «; (corllo u < b. segue da

caracteriza.ção cie b clacla l)o{ :3.6 (lue no ca.se (.le ,4 := n irão f,xisten] sllblalliílias que ilào

l)ossall) sei sepaiadasl e, illais ail)da. tPIJI é pseltdolloillaal se .A < b juillespaço .V é (fito

p.sf. ldr0/20/r/?r// se a sel)alaçào cle dois f'ccjla(los cllsjtiiltos pol abertos é gai'ailt.ida selilpie

que l)clo Hienas lit tios Feri ciclos (lisjuntos fot un] coil.lullt.o cllunlci áx-ell. .iá o Fato =3.7 lhos

gai'ai]te (lue ('xisto. ci]] .Z/:'('. uiiii fallii'lia a.c1. ,4 [al (luc .AI = ..;1 e \P(HI ilào é iiollnall

:33



3.7 é conde(itiêncla. da exisl,ência dos cllatllados ga/).s dc Lü:í/z lvct jvDS41). Devido ao
Leal)a de .Jones, não se pode provei alia .Z/?C' (iue exista11] fa.mílias a;.(i. ítã.o enuilaet'á.fieis

tais que o rcsl)activo espaço seja noirlla,ll [al fenÕrJlello não ])ode ocoiiei' e]]] n)oclelos dc

C// (ou. mais geialnJente, nã,o pode ocorrer cm nioclelos de "2" < 2"-"). Unia questão
óbvia rlo rlloirtelato ó: é (onsistente a. existência de alguma fa.it)J'lia a.(l. não-cnurllel'á.vel

t.al cltic o tcspcctivo essa,ço "tP-like" seja soir)la.l ? Esse é o assunto da pióxilria subscçã.o.

3.2.1 "Existe um espaço q'(.,41 normal com ,4 não-enumerável«
éindependente de Z.FC'

,.\ consistência. da existência cle un] espaço ©(.,41 noirt]al coí]] .A ílã.o-enullletá.vel

segite cla. consistência da. existência de celtas "subconjuntos especia.is da ret.a", (lue sã,o

os C? «,:J««'..: ,:ã.-'''",«.,.'í',''''; "nl :-b.o«j-«to /i Ç é dito u«. C2 .:.,,.J««fo s. todo

subconjunto cle B é uii] /(, rclati..,o, ist.o é, se .q C B então .$ = // n /7 para. a.lgulil //

suF'coiljtmto /'b da letit lunl /b é uilltueuniã.o eiluineiá.\,el cle fechadosl.

Pala uma cotn])rcensão illelltoi clo colltexto cm que "at)a.iecc" o nosso espaço @(..4)
ctex/enlos decll(ai' algumas palas/t-as ao c]lan]ado "PlobíeiJla (]o Espaço (]e l\'loore Noi'lalal''

ulla espaço tof)ilógico -\' é (liED um (s/)rifa (/( /l/odre se .V foi I'egulai c possuir unl r/c-

.sc 2t/r9/u/llr2.cr2/0. seta(to (lue UT]] (/(bc'rzl,o/tp7l17zc?lfo de .V é UJlla fa.tília cle ('obci't.raras tLbel'tas

{m,* : rz < ü'} que seja tal (]ue pata t:odo pol\to p € .Y' e para toda x;izlnhança al)efta

L' de /) existe rz < u tal (lue U{(' € &/,. : p ç (,'} C L/. Urn espaço -V (lue possua uin

clesenvol\intento é, l)oitanto: plirnciio eiluln(.iávc]. E fácil vei (lue. se .V ó unl espaço

lnétlico, então a. se(liiêiicia cle famílias cle l)ocas aboli.as ü,: = {nl/), l/rzl : /? .Y} é ui]]

cleseiivolvinlellt.o de .V. :.\ssini: todo empa.ço lllétiico é de l\looie, mas a recíproca nã.o é

veldadeila (o plano dc Nieiii)tzki é um espaço cle l\loore r)ão noi'ma.l: voltei'Círios a falttt-

clo Plano cle NleinXtzki eill blevel. lERa lç):37: Joncs coiljectui'ou (lue espaços (le Nloole

llot'naals sel'la.lll inetrJzaveis e llesse seTlti(lo ele p!'ovos unl resultado ilotaxei: "Se 9', < 2"i.

eíltâo csl)aços de l\look'e iioi tilais .$f:/)r7?'dt,(/l.$ são ínetrizáveis" jti'at.a se do n]es]J]o t.] aballio

110 (dual ele (icll onstiou o (hamaclo l,villa cle .Jones (l.Joio:371)1. No f'iltallto. o Ptoblciria

do Esl)a,ço de Nlool'e NoiJllal - (luP (-ollsiste em detciílliilar sc espaços (le l\foole noltllais

são n etiizaveis - (ontii]ttott ei]] al)eito e foi alx,o cle ata.(lue (lc ii)]i ócios topologos lias t;iês



doca(las scgiiintes. Bing. no illício dos a.nos .30. denloilsttou (]u(. a. "condição essencla.I"

(lue é e(]ui\.alerite à rnct]iza.biliar.de de un] espaço de \look á a tiornla,lida.de colete\a jiim

espaço .V é dito ro/e7l?uízrlzen/e /lorm.a./ se toda faíllília discreta de fecllados de .X pode ser

separada por unia família. de afeitos dois a-dois disjuntos). .A Chama.da Corljcctuia do

Espaço cle N'looie Noriiial (A/.\síS('l é a. afirmação "Essa.ços dc Xloote noinlais sã.o rale

utizávcis' : sa.l)e s(' atum.líjlent.e que a discussão dessa coiljcctura. eilvol\e grandes ca.rdillais.

pois I''leissnci cleínonstrou (!ue "Se to(los os espaços de l\looie iioinlais são nletrizá.vens.

então existe u11] ill( cIClo inteillo coli] um (a.tdillal lrlensui'ável"(IFle821). Referências mais

conlplctas sobre os piitllótdios da disctlssão do Piobleílla do Espaço de N,look'e Noi'mIaI ])o

cleil) ser el (.Olltiaclas na tese dc dotit.fiado cle FI'a.LJk Ta.]]. de ]961): publica.da. cin ITa177j;
a partir(leste por)to: valrlos in(lusive utilizar as notações da tese dc Ta]] para, cliscutiinlos

certos espaços (lue são subespaços do ([iaillado Plano c]e Nieill){.zki j\ei c]cscrição desse

espaço r'a págilla 16): da.do /3 C m, seja !'l/(B) o cs/;aço (/c ,l/oo/.c í/ct'zluQ.dr] (/c B, que

c o subespaço do plano de Niemytzki (lue st' obténs delctaiido-se todos os pontos (lo eixo

O:' ("''ta L"l 'l«e não l,.-t.-.çar-- a /? x {0}. .k/(BI é cla:'-.«.-.t. «-«. .:paço d. ).'loo'e,

sopa.iávell sc l/71 > ni, {Í<.z,0>} : z: € B} é unia família discreta, de fe(.bacios (lue não

[)ode set sopa.iacla. donde. se B C m for não enunieráve] e ta.] (lue .q/(B) é íiOlITla], então

nesse caso .v(B] é llm esl)aço de N]ooie noii-rla] sef)arável e irão iiletrizá\el. No entanto.

])odc sc nlostiai (lue \'ale a equina.lõiicia ",t/IB) é noiíilal '+:::+ B é (l? conjuilt.o"(I'l'a.177jl.

e é cor[sist.e]]tc que existan] (? conjunt.os iiã.o enunte!'ágeis: isso segue cle 'u. < P é con-

sisteiltc'. ou do .'\bioma cle l\'lait.in jillais precisalllcnt(.. de ",q/.:l +---(.''H ó coJJsistentç"; a

iilfot'it)a.çào clucia.l a(!ui ó (lue "se H < p clltão todo sul)conjunto de #? dc catdiitalida({e H

é url] Q coiJjliilto". o qu( é un} insultado clássico cle Rot.hi)eigei nos altos 40: veja ITa1771.

l)ág.4:3. e as discussões sobre P e .v.4 na pág.9 de nosso t.ia})alllol. .ÀssiiJI. a tese (le 'l'all

jut[[izan(]o moc]e]os (]e So]ovay e Si]\,et' e: ]ii] resulta(lo de Hca.th) lllostiou (luc a existência

cle cs})aços de Nloote noi'íllais, seda.iti.vais e não llactlizáveis é irlcle])eii(lente cle .Z//(,'.

O essa.ço OIH) liotmal coill ,4 não-cnutlaelá.vel que edil)iicmos é const.ruí(io a

paJ'tir cle' iiila esl)aço 'l'/( nl no clr]a.l B ó u] l Q conjunto nã.o ellumeiáx-cll coillo trata-se cle

cima cojlstiução cine iieJllos utilizei outras \fazes neste ttaball)o. vaillos desci'evê-la coJ]]

uin pou(o mais cle gelleta.lidado. .\ntes. valllos fazei a]gunlas (]cfiilições (' final algumas
tlotaço('s l)aia í'acllil.ai ief(:ictacias futlllas.



Definição 3.8 .S'ç/r/ da(/o t/r?z .si/ór012Jrzzzío }' E m e c072s/Ir/c/.f .V = .1,/(}'l o e.spr/ço d(

b:loorf! d{,}'l\.ndo dt \ (que é o sti,besprtço d.o plano de Nietn.yt:kl (!\ue se obt.éTrt deletaíl.(Lo-st.

,odes os })ou.tns d.n I'fta. que não l)eít.ellçalít a 'r x \\3\.}. Dcfinein-sr. íl.essas con.dl.çÕí;s os

segui res (,sl)aços topológicos:

~i) X} é o csPttço loPológi.co q\LC é o le$ítartl.etlto du t.OPologiít de X q\tt; sc oboé-tn {.soluto.(lo

lodos os poílLos (late pfrlt.rtct,lít ao st lti])luso stt])el'iot.

-tl. l Pal'a l) IJ.ll-L dellso clllunex'anel. canil(lo 11.0 st,ilttplaílo supertoi'. coltstdeial'CÍlIos $elll})I't

(}'' x {0tl U /) cor/? a fr9/yo/ogrla de .stíócs/Baço (/( .\'} . H

J\ collstiuqão (lo espaço .Vr c usual eí]] t.opologia: cst.amos isolando todos os

pontos (lue ílão pcitcilcem ao subespaço }' x {0} (\,el IEilg891, .s.i.2el.

Proposição 3.g S'cla/72 y C Àril e .'l/(y) o cs/9rzço (/e .t/oor'e (/f/alta(/o de y . S'i/pon/?a í7üe

.k/(}') d ,,.,'«,.«/. A'«fão «/.s'' i'"- ''7,«Ç. q'(J) «m IHI = }'1 /«/ qu. a'l.41 Í «.,',«-/.

Demonstração : (Tonsídel'e }'' c .U/IV') co«llo no eituncia.do e sele-«- .V = ,'b/(} 1, y},
(i)ara D uil] denso enurllerável contido ilo scmiplano supciioi ) (}'' x {0}) U /) c.nlo ila

Dcflilição :3.8. Poi llipótese: .:V é nottlaa.l. e coillo } x {0} é sul)esl)aço fecliaclo de ,V: .V}.

é íloíma.l (IEneS!)l. õ.i.2el. Note agora que (}' x {0ll U D (o] tónl todos os seus palitos

cle acumula.çà.o, ])oi'tanto l\' x {0}) U D é un] su])es})aço fechado do espaço ilolrna.l .V}. ,

-.«d. J,o-,ta«to «o::«al ta-«.bé,l.. (}' x {0ll U D é l].:: .'".o-fo a ««. .:paço 'P(.4) co«l

Í,41 = 11' pol' ser um espaço 7Z prol)leia'o enumei-á\.el. locallliente coíltpa(to c sf:potável

no dual os porltos cie acuilliilação íorlllan] un] cola.lurlto discreto cujo Conlplcnlentar é uir]

conjunto eltulilet'á\;el (tenso de potJtos isola(losl l)ast.a. al)licai a Proposição =3.1. H

C:olll a Prol)osição 3.9, já é possíx.el eiluilcizli' o I'cslilta(lo cl.ie é títlllo Giesta
sttbseção:

Teorema 3.10 .4 (,z-z.srfl'c/:./ (/í i/n? c-s/)aço \P(.41 l,o?rlz«/ co/l? ,4 rZ'io-cr?'//7?(J'd.?,./ .' ?:?}(/í

pcnttttllc c1{ 7.VÇ
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Delllonstração : Em nlo'lclos de ('H lou rtlesnio de "2" < 2"'"l nào exlsterii espaq:os

ül.a) nominais co]]i i.AI > w e] ] \i].tudo do Lema de cones. Em modelos ciue satisfa.ÇarJI

"n] < P" ou ",rl/.,l + .(://'' existem (2 con.ltti)tos leão-ellumct'aveia, logo o I'espe(alvo espaço

cle Nloore clelivado ó nol'illal e l)esta apjicai a Proposição i3.9. H

É importante clestacaiinos desde já (!ue cm illodelos nos (lua,is exista.m C? cora.Juntos

não eilumei'á.veia va.le a. igualdade "2" = 2"* "I isso segue facilmente clãs construções (lue
íllostiamos e do Lenda de .cones. No (:apítulo .5 deste t.ra.balão estalem)os irltc'iessados en]

pl'oculta.r cer'tos exeiliplos de esl)aços em iJloclclos (lue satisfaça.nl "2" < 2"t": logo nesses

modelos não poder l existir Q-conjuntos leão entmleiávcis. Note que, nla.is geial]]]ente. nuLT]

modelo elli cine tenllanlos a desigualdade estrita "2" < 2'l" não poderll existia espaços

noirllais cona fecha.dos e discretos não-cnutneiáveis jvel .X!)índice \l.

3.3 Caracterização combinatória da Propriedade lal
para espaços tPI,4)

Llina das coilclições lllais silllplcs (lue gaia11tell] (luc lmi cla.do espaço tPi.AI não

possui a Pior)i'leda.de lal é IHI = c; nesse caso o espaço não possui a Propiiedacle lal e]]

virtilcle da vel'sào (le fç'latveev pai'a o Lema de .Jorles lpág. 241. Ouvia condição facilirleilte

ide[[tiflcávcl na. dual uJ]] espaço 'PIJ) Jlão })ossui a. PI'opiieclade (al é (Ideia pelo seguiilt.e

Fato 3.11 .S'c ,4 Ç lu'l" d tzlrza yairzz7l:a a.r/. /rza.z:/reza/, az/âo \P(.'{) rido /}'.)s-sul a r'r'o/u/';e:

dÍidc Çí], ).

Jus/[áí-azul?:í].: OI)seta'e (lue. se ..4 e inaxlr)lal. (lua,l(luet sul)conjunto inflllito cle u (lcv(}

t.ei intí'isecção iiJfii]ita. coi]] algutl 4 € .'q: e conho(liientenlentc sua intersecção colll esse

(on.lullto ..l (onveigilá. l)aJa o plctllen{.o ..l rle tP(,41i segue (lue os lc'chatos c cliscrcíos

coílti(los eil] ü sào fillltos. .;\l)liça-se então o "(.'oi'Diário clo Lc111a' l('otoláLio P.CI pala



No antigo ISV'0SI, Szeptlçcki e \'auglla.í) apieset]tatai]] ui] a caiacteiização cola)l)i

tlatória. para os esT)aços \ül.A) que possuclrl a Propiie(ta.dc lal, e]i] tc'tílias da faillJ'lia a.d.

.Á. (;olno não foi exigi(la unia derlaonsti'anão (lassa. caractcljzação. a.picsentatemos uJila

derllonstração aflui como urna contlibuiçào do nosso t.rapa,lllo.

Fato 3.12 (ISV9SI) S'c .4 Ç lnl" í lzilia ./h/ri/'rla a.d., e?z/ão o przç:o Q1,41 cora'c-apor?.

de \te é. tlrl tu)-esl)aço se e soTTI,elite $e

(b'f: H-'ul(]Pc «'l(va € .4llo < Pn(.'l\./(4)l <«,l

,/?í.sf@caiz:ua.: Supoíiha (lue .4 seja ta.l (lue tP1.4) é ]m] lal espaço; clacla y : ,4 -> w
arbittáiia, (onsidere a cobertura cle ,4 dada l)oi'

a::: {{.llu(.l \ /'(-;!)l: 4 € .Alu {{«}: « € «,}

Observamos (lue, dado .'t C .4. {.] } U(-4 \ ./(H)ló o Lírico al)eito cle a (luc cotltóiia

o eiemelito ,4 € .,4.

,'\ Plopiieclade(a ] ii111)]ica [Ja existência de P C u fc(,]lac]o e (]iscieto satisfazeíldo

.S'ílP,ül = U'(.Al: e«t.ão r' i.ltelsecta todo: os conju«tos da fottna (.4 \ ./(.+1) pata -{ ç ,4

(ga['at]tit]do (luc estes pontos esteja.n] na estiola de P cona t'ilação a. Z/l e P te111 imitei'secção

fIT[ita. (on] todos os elen]cí]tos .;\ C .,4: mso coiltlário F' possuiria. ])fritos cle acuillulação.

Rccillrocaíileilte. supotllia (lue .Á satisfaça a cota(lição clescril,a 110 enunciado. Con-

sidere # della cobel't.ura atbitlária (]e QI.,41. ].'onlanlos um i-eflnamento 27' (1c Z/ foiirlaclo

!)o] a,peitos bási(os, cliganlos

27' {{.+} u (.] \ « -)} u {{»} : « < .,}

Poclellaos então dcflrlii' u111a função ./ : J -> n poilclo .fl.,4) = rz.,! pala todo .4 € ,4.

PoJ llipótese. existe P Cw tal que 0 < /'nl.4 \./l.4111 <u [)ala todo .4 Ê H; segue que

/' não possui palitos .le acuilaulação e que .S'f(P,Z/') cobre ,4. Seja .q = QI.4) \ .S'ZI P:#');
ciltão P J .s' é ]ecllaclo e (lisa'cto. r' U .q' C: d e

\l' l ,'l l .''.'fl p u .s':z/') ç s/( r' u .ç',ZVI ç U'l.A)



c como u é tm] conjunto clet3so cle pontos Isolados (sellclo portanto llm sul)coi].lullto de

qualquer dellso cle \P(,41) e Z/ é albittária: \P(.4) é un lal espaço. H

Essa. caracterização co]]]bin ató]ia; leva ]la.totalmente a estudei as cllamadas faill filas

a.cl. do t.ipo "soft':. illtrocluzidas também cln ISv0SI. [Tnla. fatalí]ia a.(1. ,4 é dita se/] se

existe .\. C d inHnito tal que 0 < 1.x' n ,41 < H pata t.odo .4 € .Á. E fá(il \,e]. (]\ie a

(a.ractelizaçã.o combinatória dada pelo Fat.o :3.12 cquix.alc a dizei cine un] espaço ü(.A) é

inl (a)-espaço se e sollleilte se to'las a.s modificações ílnitas (le .4 são soft (ISzeoejl. Note

(lue. COÍT] esta tlitii-na observação, uma asserção do til)o "Tó(las as fa,ílli'lia.s a..d. ,4 co11i

lida det.etinirlada cardinalida.de fc sâo soft" iíilpli('aria (lue "Todas as fanaílias a.d. ,4 cle

cai(ililalidacle H são t.ais (lue o espaço ü(.4) associa.do possui a }'i'opliedade (a)"

3.3.1 ''Existe um (aj-espaço q'(.4) com .Á não-elluinerável"
é independente de .Z.F(:

,àlltes de discutiilllos o caso nã.o eltulileiavel, e nl)poitaitt.e obseivailnos (lue: se
IJI $ n. então \4ll.4) possui a Pioplieda(!e la); esse resultado ó irilediat.o se obsci\;arnios

c[ile, nesse (aso. OI.,4) é ]]]etrizável lpo]' ser uii] es{)aço regula! de ])asc cnuilleiá\e]l c pot

taílto pal'acompacto: e assim o resultado segue eilt.ão da Pi'o])osição 2.3. Pode se tanibéili

clemoilstrai' (lue \P(.AI tem a. Pi'oj)piedade lal [lo (aso cnunlerável usei)clo a seguiílte Pro-

posição. cl]ic ó ]i ] a. contijl)lição oiigillal deste tias)alho e (lue fora)e(e urna iilteiessaílte

pto])J'leclade dos espaços "Q lilçe" cnurr)cláxeis:

Proposição 3.13 .S'ela .4 Ç lul" iz/l?a ./}Jr7z?,7/1a rr.(/. qr/,c .SaZ/lglçrz HI Ç n. .Vf.s.sa.s

íolldtçoes. ílttai(!\tet cabe.illn-( ubc.tít d.o espaço \»t,z\l coliespoti(tr.ntc possui, uln. I'íjlllu-
r7?.c1?/0 ízÓíl'fo qu( /Ja?'//lcz í)?zíz \PI.,4).

Denaonstração : ['aieillos a a.iguiileíttaçã.o l)ala o caso .A := «.;: lilás a(lal)[.at os ateu
nleJlt.os para o caso flilito é sinal)lcs. Seja ,4 = {.4« : 1? < ü.'} villa fanaília a.d. e coi)sideic

Z# ni a col)cituiia al)ci'ta a1llltiatla clo ('s,T)a(:o \P(/41. Z/ possui ]ti]] ie'htl illcilto Z/' lollrlaclo

por al)c'tios básicos. ciiganlos



#' .a.}u(,4.:\c:)}uÍÍ~l:~<«;}

onde //. € 1ul<" pala: to(lo lz < u.

Poi sei .4 ul-na família. a.cl.. podeillos definia uma faíllília (lisjunta {B. : n < u} ç

lul" pondo

-« \ (.y:L-. « ,-J)
e esses coiijurltos B. para rz < w são tais (lue, se cleÊnilrllos Faia cada / < w un] con.junto
\''1: = {,4,.} U B. er]tã.o cada ]i]]] (los K: é un] amei'to de \P(,4).

Segue cine) deflnii[do pala cada. ]z < a u]]] aceito da. fora)a

í1',, 4«}u(.4~\r'«ljnu:

.:.tão a, robe,t«:a at,.«t« .le q'(.'{) l la po:'

w - {-''.',:: « «:: «} - {{«} : « : "'.4 \(,:g "'-)}
é um refinamento aberto (le #' (e. porá.a-lto: de a) qt-e satisfaz as co:adições desejadas

.'\ })aT'tii da. Proposição apJeselltada: pode vei ifi(at' sc' facilillentc que \P(,4) possui
a. Prol,i'iedadc(«) serll})i'e que .4 ó .iluntcrável: dada. -lula cobeituia atbitiál ia /#. torlla:Tios

um refillamelito a.l)eito dessa cobeitliia (lue pari:icioíie QI.4) c escolllcmos tlm elenleilto de

«; em cada u]]] dos abcitos da paitiçào; o conju11to foinla.do por e'ases poi]tos é un] feclla.clo

e disclcto (obtido lJurl] coíljunto denso de pontos ]solaclos cu.la estrela coii] relação ;l

co[)eltuia oiigina] cobl.e todo o espaço.

TLatelílos então do (aso não-cnutlletá\.'eJ: análoga.mente à noinlaliclade. na pie-

scr[ça de ('// não cxistei]] espaços QIHI que seja.in (aj-espaços com ,4 não c'nunlerá.vel:

segue cla, \:ersã,o de À'lat\ccv pata o Lem?t de Jones jpág. e41. (;o]]] legação a;o caso não

entliileiá.vel: tesltitados (le Szepbcki e \.'augha]l tls\.''0sll gaiaí]te]i] que é consistente que

exi:ta -:-«a fan.íll-, a..'l. J «ão-e«««le:á~,el ta,l que q'(.41 s.:'ja :::, 1«1 cspaç': --sa«do .

icsult.a.do dc [3ell (luc ei)x'o]-.,e unia celta \-c'isã.o iestlita (lo .\xiollla (le N,;rartill e o car(final

P jjBclSLj: veja coliicntállos lla ptíg.9l: os au'odes illos-iaialla que rzll? espaço tü1,4) poó.stl/:

í] /)/'o/)/'/lfr/r7(/e lal .s(/r?/)/( r7r/( l.À < p (insulta.clo (lue t.an l)éJll rui(la clo caso CTltl lctável.

1)01'tat t.ol. (:ollsirlctcttlos então unl illoclc'lo no cllial tel)llallJos 'ui < P": ll('smas collcliçàcs:



tomando quaicluei' família a.d. (luc satisfaça IHI = u] t.eni-se (jue o ]cs])ect.ivo es])aço

tPI.4) possui a. Propriedade lal. OI)seiva.mos a.irada (lue a "escolha" cle .Á pode sci frita

de modo (lue ül.AI tariibéín seja nota-real; se ui < p, todo subconjuilt.o de .f? (le t,arlaaiiho

u: é unl Q-conjunto, confolnle jú coilaentatlios, e portanto o respectivo espaço dc N'looie

;k/l\'l é noinaal; aplica,il(lo se a Pior)osição 13.9 obtém-se um espaço úl.'ll (ILie é no«.nal

coil] .,4 = i\' = ul < P, o (luc implica (lue ele também é uni (al empa.ço. No nlesnlo

tiabaiho citado: os a.utores tilostiaranl (lue existe um rJlodelo cle ZF'C [lo (leal existe u]]]

espaço Q(.,41 (ltie possui a Propriedade la) e é tal cine l..4 = P nurll modelo em que p = wi

e D :: n2 = c. Voltatelllos a. discutia com mais detalhes esses insulta.dos de Szept.}'cki e

va.ughan no Apêndice .A de nosso tia.galho (págirla 94).

3.4 Questões e co«.jecturas

(:olllo já. clestacanlos no(-apítulo antes'ioi, existe ur]] giancle interesse íla. cllscussão

elas sinlilatídades er)t.ie a Ploprledade (a) e a nota)aiidadel essa discussão ta]r]bém verJ]

ocoite'ndo no contexto (]os es])aços @(HI. Eln ISV9SI foi deií)onsttado (lue unl etspaço

@1.4) noiiilal com l.4 < D possui a. Piopi-iecladc lal: um dos autores a,Diesel)tou en]

seguida a seguinte (luesTão, (luc surge da conjcctui'a (lue essa. i'estlição ca.icliilal possa sei
retii'ad a. :

Questão 3.14 (Szeptycki, [Sze021) .S'e tP].4) í /lolrrza./, .Á é .-oP '

ObscF\ratllos cine ullla i'cs!)ost.a l)ositiva pal'a a (luestão de Szept.ycki implica!'ia

(lue t;odo esl)aço \P(H) ílortiial possui a Ptopiie(lado lar basta. obset\ai' cine a. condição cle

rlolnaalidacle (latia pelo Fa.to 3..3 \a,le pa.ia (leal(quer iilodiücação finita da fa.i)tília. a.cl. en]

cluestao

:J\pie'seT]taí ]os aclizi llnla, (iucstão. (Olllo coiltt'ibuiçao de nosso tLaballlo.( loiií'ornie

clip(ussao a. ser apicsentada no }noxinao capitulo. nossa cluestão pode i)ossuit' ilrJla ipsposta

jse positi\:al coílsistentem''lhe lllais foi'te ll,ois espaços tPI,41 noiillals sào cilurll''!a\elrrletl e

l)atacolrll)a'tos. l ias '; ('onsistcllte clttc não valha a iecll)toca,l:

:+ i



Questão 3.15 .S'e 'PIHI í ezt««?er'at,f/«}crlíe pai'acorizpac/o; -l'(HI í ~/r, («)-.spüço '

A (questão da existência cle espaços ellumeia\'ellllerlte paiaconJpa.caos e: prinleilo-

ellullleiáveis que não ])ossuiLm a Pt'opiícclade (al é o cerJle cle uma (luestâo cm abert.o

cle Nlatveev. a (luar també]r] discutia'amos no (apítulo seguinte. .assim. nossa. (luest.ão é

ullla í'estrição cle uma, (lliestão clc l\'latvcev que: se tirei resposta positiva. soluciona unia
(lucstã.o de Szcpt)rcki.

Coil) o irltuito de fornecer rliais falem

vala a paraconapa.cidade eJntmet'á.vel de espaços Q(.4), a])resentamos ]lo .Apêndice B cle

nosso trai)alho urlla ca.ra.ctei'ização clãs famílias a.d. ,4 C lwl" para as (duais o i'esl)ect.ivo

espaço Q( .Á) é enunleia,velinent.e pa.lacompacto.

cnt.os pala a cíiscussão dc (questões (lue el)x.'o]l S



Capítulo 4

Espaços metacompactos e

enurneravelmente metacompactos

Est)aços para.coxllpactos Ti possuem a. Ptopt icdaíle la) (Proposição 2.:3), poitaílto

é natllral vei'iflcar se exisLenl Implicações análoga.s ])al'a versões mais ft'ficas clcssa piopri

edacle. Lama ma,llcii a. (le crlfi'a(lliecelrlios a l)a.ia(ompi.cidade ó arlalisal o cine ocone para

os espaços cllunleiavelnlcllte ])a.lacort)l)actos. Tia,tarenlos desse caso (quando dis( uni'ralos

llnla. (]ucstão a])lcscntt\da pot l\lat.\ eev: no col)texto dessa, (questão. a l)alacoillpa('ida.de

elluii)elávcl tanlbérli é ellca.iarla como uiJla. veisã.o ll)ais ftactt da conlpaciclade f,nunlelá\-cl.

out.ta nlailclra de eiJfra.(]uerillos a condição (le pai'a(oinpactdade e consicterat os es!)aços

rnetacompa,caos: e iicsse selltido. é muito llat.uial nos pclgunta.i'Rios se vale o tcsultado

a.ílálogo cla Proposição 2.3 : espaços it)c-ta.comIDa.elos TJ possuent a Ploptleda,(le (a) ?

.-\s plo])iiedadcs de illetacoliJ])aciclade c meta(oiripaci(laclc eiluillelá.vel at)t\rec:ei l

cll] dois exeítlpJos que coiistluínlos jusaildo torJesl que foiatll nlotivaclos pelas questões que

acaba,lhos (l(. con]ent.ail u]i] dos exeillplos e íitetacoinpacto e o outro e enttilleiax/eirllente

ii)e'ttlcoillpacto. O exemplo nletacoilal)acto (lue (onstluímos não possui a Pi'opiicda.de (ül.

[)ottanto esse cxertlplo Jes])onde ilegativ?t] Jcnt.c à pe]gurJta sobre ]] etacorll])actos do fina]
(lo })a.magia.fo ailtc t'ior.

[,enlata.ralos cine as pioprif'(]adcs do tipo da lllcta.colllpacicia(le sào mais fracas

(luc as clo t.ipo da l)a.lacoitlpacldadc l)ot(lue nào se gatarite lda(lo unia cobcituia al)Cita.

enittllerll\el. lialaos cillin e'tovclMcllt.c rllcta.compactos. e unia a)batuta al)pita (dual(liiel

!3



Faia. os inctacoin])actosl ui]] ieflnalllento al)eito localílle11tc bilião, e silTI ponto-filhito. E

inteiessant.e obscivarlttos; porei)l, que a prol)lie(.laje cla meta.conlpa(idade enumciavel. que

e, en] gei'al, íllais fi'aca (lue a da l)ai'a('oiilpa('i(jade ellLmlet'aval, \rCIH a ser e(lulvalcnte a esta

última quando restringe-sc a discussã.o aos es])a.ços ]lormais(IEng891, S.2.(51, ou seja, pode
sc dizer que a "difet'onça" que existe ellt.re essa.s club.s propriedades relaciona sc' foi'temente

às pJOT)i-icclades cle' separação de uiJ] espaço topológico. Como a questão cle Àlatveev l.)a.ra

enumc'ia\,eliileilte pa.t'acoiilpa(tos pelinanece eni a,beato: ó natural cliscutililJos como sc

coínpol'tam as situaçoes análogas pa.la enulllela\eLtllente roleta.compactos.

/\ piiiileira. seçao deste ca])ítulo consiste lluilla a])reseíJtaçao da questa,o de lvla,t.

veev. Erll seguida. a,presentaillos os cxenlplos (lue consta'uílnos usando o caidinal t; ullla

das coltst.rações, realizada sol) "t := ú-i ' , "iilsplla' ull]a construção ei]] .Z.f'( cle uln espaço

lrleíacoill4)a.ct.o 7't (lue não i)ossui a Pi'opiiedade la). Temos umla senão dedicada ao Plallo

de Nye[[[itzki, qu(' fornece un] exen]plo ci]] .Z/?C' coi]] muitas ])iopl'ieclacles inteiessantcs.

Na Liltima senão volt.a.mos a cliscutii os cs])aços Q(HI, e colllo coiltiibuição OI'lginal aple-

sentanios o ptiil)oiro exeillplo collsistente de uln es])a.ço tPI.4) (lue é anta-Dowkel.. isto é,

entirllcla.velrnente pala.cornpa.cto e nã.o norilla.l.

r\ut.cs de iilic'iaJ lidos as seÇÕes. api'esenteiilos fila.is uilla( oilti ibuição oi'iginal deste

tra.l)a,ll]o: un] Jesuíta.do sobre funções ca.r(lirtais club xale pa,ia espaços iiictacoilll)a.caos (e,

co1lst'(liienLelliente: pala. os paiacoi]]pactos ta]nliéi ]l. r-: un] Jesuíta.do iiiteiessailtc, pois

bata dc fuí)iões cardinais c i)ão faz ncnllunla. suposição sobre a pl'esença de axiomas de

sepalítção. o (lue é o usual (vel jTlod8/11): usa se al)ellas a nlctaconlpaciclacle do es])a,ço

apara. espaços leão nlet.acolllpactos, poclciiios teJ' (l.\') > (/1,Vl: toille o (quadra.do cla, teta

de Soi'genficy ou o plaino de {Nic]]].x-tzkil.

:.X-lhes (le a.liieseiLtaiillos a (leillollstração. lcnll)lctllos que a função taidiilal c.i-íe/?f

é deflnicla como ((-V) = .siz/){l/?l : // Ç .V é fechado e (lis(.ict.o cn] ,V} + u.

Teorema 4.1 S'( .V (' rzm cs/)figo rrtciacon?pacto, crz/óo c(-VI < (7(-\'l

Demonstração : Seja V tlll espttço metacoiilpactoe D Ç V um subconjunto (lcnso. colha

IOI = = /1.Vl: vallios nlost]'a.i cine' se r' Ç .V é uí]] fecliaclo e cliscieto então /;' ç H,

o (lue lhos é slifrieílt.e. De fato: seja /'' Ç .'ç ui]] fecllado c clisrie'to. Poclenlos eíitão



escolllei', pai'a ca(la. .?: C /?. (,',: unia vizlrllJailça anel'ta de :r que satlsf'aça. (/'t. n /' :: {.r}

Corisiclelcmos agora a col)citei'a aberta dada f)OI'

Z# ::: {L:. : .« c F'} u {,V \ F'}

(.longo ,V é mctacor]]pa.cto: existe un] I'eílna.ii'lellto aberto pontualnleíitc finito y

dc ü, e })ortarlto pal'a. cada ;?: € // existe lmla vizinllaílça a.deita. \.';. de .z: (lue satisfa.z

.r € t/r C (l/'= cona L'.. ç 'Pi ol)vjameilte: vale tatnbétn que Vr n // := {.1'} pat'a. todo .i: € //

Para cada (/ C D; seja.

n € r' : ./ c \l}

('omo Z) ó denso c y cobre .V, temos [' = U rb, e. como 'P é pontua]iiieíite fií)ito.

cada /Ü é anito, e l)ott.cinto /''l $ 1OI = H; confol'me clescja,do. H

4.1 Uma questão de Matveev

Expli(lucínos (lllal foi a questão quc illoti\.ou a constiuçào de nossos exeTtlplos.

No antigo INlat9: 1. no (dual foi itltioduzido o c:oilccito dc es})aços al)solutailiellte enlinlc

[a\elnlente pompa(tos. l\,lat\.eev idei]tifi(ou algtinlas hiT)ótescs (lue; tcsttltas à classe elos

espaços elntimcra\eíillent.e conlpa(tos. implica,in a Ptopiicda.de lal (ist.o é. ele ideíitifl(.ou

l[ipoteses (lue ii[iplica.n-i que u]]] espaço enuiíaeiaveli ]ei t:e conlpact.o é. tarllbcin. al)sollt

tai[[cnte enui[[cra\,eli)]eíite con]pacto). Pol excn plo: pata (lue unl ('spaço .V eíiuiltPia,vcl-

ílleilte conlpa.cto possua a PJopilcdadc la) l)esta (lue todo subcoíijuiito de1lso de .V seja

..;-í/c?2so lum subcoíljunto } C .,\. ó dito w derlso se pala. todo a € .\' existe ..{ C }' enu-

meiável tal (lue a (: ..-l 1. Erll par.iculai. esl)aços enuilici'avclrnente con)pa(tos cle tightiless
e'numeiável possueir] a. Pool)ilesa;de lal, sc]](!o poita1lto a.bsojut.a.illeilte enurlleraveirllc'lltc

coillpactos. L iiílportante destaca.rlilos a(lui (lue essa. inll)it(açao vale rla classe dos espaços

t?ln [1)97: 1\Ja.t.vee\- (IN(]at97jl ]istou esta e illais aigutllas outras proptieda(les lol)

tidas pol Ruclii}. Staic's e \''auglian eill IRSVi1)71) (cite iillplicairl a Prol)iif:.lacre lí/l lesrlc

cltt(' i('sttitas a. ( l ss(' (los ('spaq{)s c:ilLilla(:laivelillpi]t(' (ot]]i)a(t.os. }?l(] cittao ol)sí'i\;oit cjlle

r.



é })astantc llatural pclgiiiltai o (]iie acontc('e sc n. colnpa.lida.dc enulneiá.ve] é sul)stituícla

pot pala(o)J)pacicla(le etlut)lera.vel.

Questão 4.2 (M:atveev (IMat971)) Sela X erz?/rl oral,e/n?cr?/c /uarac07zzprzcZo c qr/e sa

LtslcLq.a ]r],als nlqutllrt dus scgu,t.Tllí:s pl'olritedüde.s:

1..\ l ti,ghl tens eri.i ltu(tuel:

(B) l)tiir}.tiro n.tios.a cla er\u rto'nbilid.ítde;

1(1.i) oi'tocoíilpuctdadt.: c

In) rn ll.iaiidn(lc.

Pode-sc. ufliiilür qu.e X satisfaz cl Propile(lado l.a) '?

O})se['\:amos a(lui (luc' uí]](outra-PRemI)lo pata o item l/3) selim também ulli contra

exenlp[o pata 1.]) e (D), já (luc \.a.]e a ']esigua]dac]e fl-X) :Ç \(-\') (dol)de "ptinJeiio

enunleiável" :::> "tiglitilcss etluíTlerável'') e espaços prir)leito enuilleiá-.eis são espaç-os de

Fiéchet (un] espaço tol)ológico .V é dito uni cs/)aço (/e r'rdc/z.e/ se pa.I'a todo ..4 C ,V e todo

.l: € .4 exist.c uílla sec]iiõncia. de ])oitos de .,\ quc convctge !)ara .z:) e espaços de FiéclJet

são (lalanaeilte labiais littll espaço ..V c dito /.ar//la/ se l)a.t'a. todo ..:l CI .V e todo .l: c l

existe uin (ai-clip)al it)hálito e tegulai H e iin a. se(líiên( ia clc coillpiltllento H (le l)Ollt.os cle

.] (lue ('onvei'ge pa.ra .?:: como H é iegulat: define se a. (onvet'gêi)cia de uma se(ltiêricia dc

compiilllcnto h: de iliodo análogo ao caso crluillei'ávell.

Ruina tenta.t.iva de a.presente.i' u]J] corltta exerllplo(consistelJte) l)aia, os iteiJS(B),
(.41 e in.i da clu('stào de l\Ía.t.x-eev. constiui lhos ui]] espaço Ti (iue é enunlcia.vellllent.e

nletacolllpa.cto e não possui a Piopiieclade la) e quc. sol) a llipótese 't = o.}: : é ptinleilo

cnumetáx,el. :'\ inl])ligação (iate motivou a qltestão d(' i\latveev (:eltunleia\-clllle:iate conl-

})acto + tightiless cilun)clá.\,el'' ::> ''Ptoplie(la.de la.I") vale na classe (los es])aços 7't. logo

seita inteiessailte \edifica! (lue existe ulll excll] plo (onsisteilte que fornecesse villa. resposta

negativa pala ('liutlleiavelli)elit.e pala.coJ'rlT)actos nessa classe: o exenl[)lo (]ue (onstluíillos

n)ostra (lue é consist.elite villa ie:aposta. itcga,tira pala olha "vcisão mais íia(a" (la (luestã.o

cle \lat.\:cc\:: t'f:'stlita aos es])aços Ti. Ess(' exeilll)lo: po]e]]]. pe](leu i]]] i)oui(o (le SPLI

int.eicsse (oil)o lcsiilraclo rle (oi)sistõi!(ia. pot(ltle veieílios na senão segliint(, elite ('xlsteill

f'xelllplos pib /F'('' clf- t'spaçus c1]uí]]cía.\:el ](']]tc ] ctt](o !)a.ctos c l)i-irllcii-o eiiitílteta.vos



(lue nà.o possuem a Ptopiieda(le la)l 110 celta.rito, suas ca.iactelísticas conlbilJa.tÓi'ias pu-

clctai)l set utilizadas pata, sob pe(luelilas a.lteLaçoes: pioduzil uill exenaplo cnl .Z/''(,' (lue

tespon(le (negativa.mental a uma. (luestão (lue surge iJatui'allnellte: cs7)a.ços 17ze/ac017zpac/o.

I'l l)ossue.m. CL l)Topa'-idade lu.)

4.2 Exemplos usando o cardinal t

Os excrllplos (lue consttuÍiilos utilizaTll [ol/-(.s. L]Jlla /OI're ó uma família T cle

subconjunt.os iTIHnitos de u, 7' = {ZI, : n < (}, (lue é l)em-oi'(teilada por 3* (isto é, pala

quais(suei n < .'i < { vale club 71, 3' 7b ou seja: l)aia Q < .;3 < f temos llt. \ Zjj infinito

c 7'J \ .L finitos e que não possui })sendo iiateisecçã,o infinita lllão exist.e .V C lwl" tal (iue

.\. Ç* '/l. pata. todo a < {). Uíll dos iílvaria.ates cardinais do cor?/?]]]zur]z. co]J] o (dual
t.ial)a;ria,illos fi'ccliientct)lente c exatanlente o cal-dii)al t. oílde

t = r7zí12Ílrl : T é llnla toit'c }

Saflc se (lue t e url] ca.Jdinal t'egulat e ilã.o-enulllci'aTeI, e (iue a asserção "t :: ni"

é in'lepcnderltc de (,'// l ob\'ia.malte: ('H ::» t = ui, 110 entanto a adição de H > u:

leais cie Cohen ou reais aleat(3lios sot)re uin tnodeio de C'H lhos fornece um ílaodelo de

T('#+t = WJ"l.

Existcii] na ]iteratui'a, espaços ]itt.t.uralrllcnte associados a toltes: (lue foiílecetll

cxenlplos dos cllailaaclos espaços (/É f'i-arfa//l/?-Ralado/)r7/aiz ou, sinlt)lcsnlcilte, /?/? esÍ)aços.

Esses espaços \'en] sendo est.uda(los des(le o inicio da decacla de TO pot va.!ios topólogos:

cntte eles Petei N.yikos e .Jert). \.'aughal). IJnl /'R espaço é: pot deflr)irão. uni es])aço de

HtLus(loi ff. foca.[n]ente coral)acto. cona un] subconjunto denso enttilleJ'á.ve] de i)oitos isola.-

dos (ujo conipletllentar é lloílleotlloifo a tilll oidirlal 111uni(lo da toT)ojogia da OI'(lcni lse esse

otcliiia] é u[, esses espaços sào cllan]a(los gene]ica.n]ei]te (}e ':l'Z\r" 1. h]] INVsrl. N),ilÇos

e \.auglJan caractelizalaln os /?H espaços scqiieilciallllcnte cotnpactos e tlào (ortipactos

coJllo sal(lo exatarlleilte ess(as espaços "i)at.ttiiLis' associa(los as toi't'es. O !iltci(-sse clcsst's

espaços é (lue, sob a llipóLese t = ui . pode se const.iuil' uin tal esl)aço com as l)iol)iie(la(lcs:

[Jattscloiíf. ('ilttilaelave]llleiatc roiill)a.(tc). l)iiila('iio ('ilttllietavel: sapata\cl e' lido (Oll)pacto.

I'ilha (lltí'suão (late' })r'tÍlIa.lle(P enl z\l)eito lla. alem de Topologia.(,'otljuilLlstica ó exatanaetlt(' a



eiauílaetáveís: seda.iá.\.eis e nã.o corllpactos ? lit(licanios o a.rtigo IK.}i001 cle N>'lhos pai'a. uma

(liscussão (olilplcta a ies[)eito ciessc tó])ico

Os exeillplos que consl,iuímos são inspilaclos tios espaços naturalmente associa.dos a

t.oitos. mas ao ill't'és cle t.La})alIJar com a,penas uma toro'e T tl,aba.Iharcillos com uma. íalnília

ellulnclá\.el infiilit.a de tornes {'7; : 12 < ü}. Não poclt'remos sopa.lal' poi al)cotos dis.juntos

coitos clerJ[ent.os cine estarão ci]] to!'res clisti!)tas, poi Isso nossos exemplos dão sa,tisfa.zen] o

a.xion a (!e separa.çã,o T2. lilás satisfazerl) o axioma. i6 , o (lue ainda é intclessa.rito. collfol.ine

.já colllentaillos.

(tomo os espaços pai'acoillpactos -rl possuoll a Piopiiedade la l (Pioposlção P.=31, é

natural peiguntaiinos o (lue acontece cona tclação a.os nletaconl])actos T] , já. (Jue pa.tece scr

tllllâ corljectliia razoá.vcl que os es])aços lllet.acoinpact,os ta.n]bén] ])ossualn a Plopiiedade
(a 1. No ente.isto. podetllos ahJ'illai erll .Z//C,' o seguia te:

existem en] .Z/;'(,' exemplos de espaços 7lzseguinte '} 1' e
elauilleravellneJlt.e corll})actos, pl'iiilei [o

Te Bula 4.3 E:tist.cill espaços lllc ücon\pactos T\ qitc não l)ossutm. n: Pool)í'ie(lado t.a'l

Deinonstraçao : l)elJloíistraLelllos o tcoierrla. cor]st.ruii]do un] exen]plo cle u]T] espaço

illcttt.conipa.cto 7'l . ilào-llausclorfl e (]ue nào posslii a Ptopiicdacte ]al; ta] exemplo ta.nll)ém

é Joga.lilicnte comi)acto c sel)afável 11aa.s (oillo essas })Lopriedades ílão estão l)tesentes na
discussão da (lliestão de ),latvcev. ilã.o x,a.lllos nos atct' a elas.

(I'o?zsZI'?/<ão (/o E'.z'er/?,/)/o: .À rigor, a.s faina'lias de subconjuntos infinitos de u coi]] as (leais

tuba.Irai'CÍlIos não são toilcs. filas sin) fama'lias de co/rzp/fale/?fa/'cs dc clenlentos cle l.oties.

Para ca(la lz < u: seja elltão 'n = {7'... : a < t} uilla fa.ii]ília (te subco]].lulltos (le u

satisfazendo as condições:

1 ] 1 c} < ,3 :+ L;... C' 7',,..s

[21(\''-v € 1«;1"11].« < t]llr,.,. n.v = «;l
l:31 (v-r € 'z;,)lr n 7i çõl

Pa.i'a (lue as coil(]içõt's (] ) c (21 scjaiil sa.[isfeitas. basta tomai toi'tcs clc taiila.rlllo

tllÍltit130 t ( (OJlsi(lcrar a fat alia (los coil[l)lei [e[[tates (los el(,]]ent.os (dessas toitcs: l)assaiJdo



aos (oiJlplelncntaies. t:a.da. família h('a bcm-oFrlctlãdâ poi C' e a nã.o existência de psc:udo-

iilteisecções illhíiitas nas torres é tiaduzlda l)aia os colllplcmentaies l)ela coildiçào (2).

Podemos stipo[ ain(la, seno pei'cla de gci]el'ali(laje, que a condição (:3) está satisfeita; pois
essa condiçã.o pode ser obtida poi simples lílodificações finita.s nos elemcrltos das toiies.

Deüilinlos. pala ca,(la rz < w,

t,.,. - « \,,,

e ol)seivamos cine, pala r?. < w fixado: '7;, U {7'.,t} é l]n <t: I'> ga.p eITo <P(wl, C'>. Um

paiêill,fases a(ltli: conforme desta.cimos ijo ca.pítulo de pl'eliirlinares, vários fa,[os básicos

a despeito de caidiíiais como t e b podem ser expressos ila ]inguageln cle gaps; o próprio

ca.idiiJal t pode sel' dehniclo colho t = r]zz/ztÀ : existe um <À, ]*)-gap er]] <r)(ü'l,C*>}.
Dedicamos un] capítulo cle nossa (lisseitação de nlestla(lo (ISiiç)Sjl para apr('senta.t alguns
desses fatos bá.bicos.

Pai'a fltls ex('!uslvos de llot.a.ção adillltJi'cn\os T,z. ] ::= Ç] pai'a (dual(suei' rz < a.

Taínbónl a.busarcrilos evcrltualinci]te da l]]]ouagen] c chama!'enlos (le "toi'ies" a. essas
faíllílias fonT ada.s por coiliplcíllerltares de elenlelltos dc torres.

Se.ja. ent.ão

.* - « - (,.çi.''' - {'':..nl''' 7'Z,<W /

Banjos a. .\. a, seguinte Lopoiogia: os pontos de u são de(]aiaclos isolados. .As
\'lzjnliailças l)asi(as pala. os l)oitos 7r7,(, /? < u e /, < +,. são da. fotnla

B.,(*i, (, F) = {r € r, : 7'«,o c' r ç* r.,,(} u ((T:.( \ r,:,.) \ [')

onde .3 C ( U { -- ] } e /:' C lula"

v'eiificaçõcs iotiiteii'as gatant,cm (jue a. topologia. dada est.á hein (l(.Htiida. Pa,!a

\;eiificarmos que a topologia. em questã.o é 7'i, observa.mos i1liciaLrllcnte cine fl irtlediato

se])arailnos uni riatulal {- € u clc (leal(suei outro eleilleilto de .V. já. (lue {É} é al)et to, todos

os rlatuiais 7n # Â ta.Tlibóíll são isola(los c: se T = 7',:,( € 't, U {7'»,t} então B,:( l. (l, {t})
é uilla. vinil)hallça abclta dc 7' cllsjuíita cle {É-}. I'ara seliataiillos dois elelilc\iJtos T. 7'' (i

U 1'7;. U {T...}l, [e'mos (jue aiialisai c]ois casos: sc T e T' peia.en(c'íll a toiics difeientcs.

então dual(lue! viziialla.nça, l)á.siga (le ur]] ciclos nào coi]téi]] o outro. c se 7' = r,.:.. c 7'' = 7',,..j

coi)] o .] (l então B,,(--l.n.çl) e /?.lc}. 3.PI) sepaian) r,:... e T,:.:i.



No ellta,nt.o. ta] espaço não é [lausclorÍf. Pala verif]caríilos isso. ir3icialinent.e eles

t.acaillos unia a.suei'çào a i'esperto do espaço .V (lue é ceílti'al lla verific:a.ção de sllâs pi'ol)ti
eciades:

l4) Stlbcoiljurltos infinitos clc u possueill l)oíltos de acumulação em /rlc/as as toiros

Ou seja: dado /ç C u IJIHnito existe pai'a. cada z? < c., ]]n] l)Olho (lc a(ttmuJação

.z:,: cle E eJn '7;;. De rato: seja A' UTll sul)conjunto inflllito de n e 6ixelllos r! < w. Por

l21. /ç possui ii]tersecção inflí]ita co]]] algum eleíTleíl{.o cle 't.. Seja Q illítiilno pala. essa

propriedade, isto ó, (onsi(leteinos o elemento 7;.. ç '7; (n < tl (lue seja t.al que t:.. n E'

é inhnito e ZI.,J n E' é hálito pata to(lo ,g € n U {-l}. E inicdiato então (lue (luar(suei

\:izinlla.nça básica. cle T,... corité]i] todos a menos de no máximo fillitos elementos cle T,... n

E', donde 7'.,.* n E' con\'etge pai'a. i/l:. e 7;.:.. é ui]] ponto de acumulação cle /r.

C'onl isso. é iillecliato vei que rlosso esT)aço não po(.lc ser Hausdotíf. pois existem

secliiêri(ias com ]inlitcs (]isti1ltos em .V: fixados /?. / /7i en] u, teílios (luc o .sllórolz./ul?fo

(/e D (lado })oi 7'..o converge pala o r/e171elz/o de '7. dado pot T.:o cn(quanto que unia

subse(líiência de 7'.,o coíJvcige pz]ia u]]] clelllento T«:« para alguill < t ja saber: a

subse(]iiõilcia 7',,,. n 7;,:,.* (.Ollx;ctge pala TL:.. onde a - r7??l7?.{ 3 : .C,.o n T.:.J é inHnito }).

v'ciif](lucnlos agora (lue .V e meta,('oin})t\(to. Pa.i a isso: ptccisa.leillos de una "leirJa
(le l efl naíilento l

Leiloa 4.4 (''Lema de Refinamento'') ,S'(Jíz ?l? < u .Ó.i:a(/o ( .srl/ior//za qzc: L .scJÍZ rlrll

[Lbel'to otan-ta:to de :s\. qüe })osso sex decomposto lilltti \Lllt(LO dlsjlnlta

\''' = \.'l,: u E

Oll(/c 0 / \.'l. Ç '7;,. U {7;«,t} ( A' Ç u. X.l:zl.sfc cruz(io i rll aÓcl'fo l.t./ dc .\ /a/ r7ilt? I'í,' d t/.r?la

['z:z:«/:a«ça ./c \,'l,,, I't' ç \' . lt'' n ,n = ç).

Prova do Lenda: OI)seivas los ({ue: se .z € L'L:, então dual(lliet vizii)hailça l)ásica B.,, dc

.z sat.isíaz /3.. n il! = 1 lasso se'gue (le (:31, cla definição cle 7;,:.t c cla debniçâo dos abertos

l)ásicosl. lotllainos e'litro pala cada\ .z (: L',,, um al)e'ito básico B.,: C \.' e clcfiili11aos

U /3,i í,'
rCL":



E imediato (lue l,t.' sa.tisna,z as concliqõcs (lcsrjadas. m

Seja então Z/ unia col)ett.uia. abeira arbitrária cle .\'. Dado /-' € a com [' \ u / 0.

podemos aplicam o "I,crlla de R.eHílarllento" para. todos os anel'tos cla coima {l, n (1 7; u
{lC.,tll U u) pata /z < u. o que nos perilJite supor (torlla.ndo unltáiios em u; se necessário.

para conlpcnsa.r (lualquei peida. nesse rcfilla.nlcnt.o iiliciall que a cobcrtllra, albitrái ia Z/ é

tal (lue

(+l Se (': € Z/ e ('\«, # lõ. então existe ,« < «, tiLI cJue L; \ «, Ç(7T. U {r..t}) e ('n rn Ü

(:oíisiclcienlos agora. pa.la cada r?. < u fixado: a família

ü,. = {z:, c a : [, n (t: u {7'». }l / ]Õ}

a,: é unia cobeituia aceita. cle 'r: U {7'«,t}. (llomo esse sul)espaço é claiaillente

homeomotfo a t + [. quc é ]]i]] OI.diria.] sucessor, '7;. U {r«:.} é campa(to, doiJde existe villa

subfanlília flt)ita üi Ç ü,. Ç Z/ tal que a' cobre '7. U {T:.t}.

Note agora (lue: dado lr? € u: vale (pol I'KI) (lue se rz > 1??. eittão /?z çl (' pala

todo (' C a.. logo os tlllicos aba'tos da família Utü' : n < u} que ])o(iem iiJteisect.ar

{/?l} são os abcitos de U {17A;, club ó linfa unia,o hitita. cle fatilílias flílitas de al)oitos. Se

.[: ç '7; U {T,,t} pala aigunl J < n: os tiilicos abelt.os (luc l)odern lute'isenta.i {:z;} são os da

fa.nlília fitlit:a. Z/l. Segue poltarlto (lue

k:Én.

p - .U..al u {{«} : « € v \ (.U z l)}n<w '"' n<w ''l

é uli] iefinaíilento a.beato pulito flliito de Z#. (lolllo ü foi toillacla como cobertura. al)ei.ta

ai-l)itlá.ria. segue (lue .V ó naetaconlpacto.

veiifl(!ttc'nãos agot'a (]ue .V não é uin (aj-espaço. Seja então Z/ uma cobeltuia

adiei'ta dc .V foi'tllacla pot abcl tos l)á.bicos. Nlostial'cll'ios (]ue Z4r e o (tenso L.ç} tcste] ]u]]j]ai]]

cine .\. não possiti a Propiic(lacre lal. De lato: seja, F' Ç ü' ulli fechado e discreto ail)itt'alia

I'ol I'il. r' é flilito, logo a con'lição l=31 nos gal'allte (lue

.ç/( /:ül n l U 7;: u {l. .})
n.>nl,arF

Ü



donde: da aibitial'iecladc de r', .V não é ui ] (al esl)a,ço

E ]liteiessante ousei'vatmos (lue o "(.loiolário clo Lerlla" (Cololátlo 2.6, página e:31

também poderia se!- utilizado ]la veliflcação (le quc nosso exemplo não f)ossui a PJot)I'le-
da.de (a).

Observação 4.5 F'c/o "Cloro/drrlo (/o /,emrt", .se X í ?z/n. es/)aço Ti q?í,c raiz/c/?/za. .sl/.ó-

conjln'Lt.as dlsjuntos [) c [l [ats que í) e (í\u,nlcl'aue.] (]eluso, [i e ulb jectl.n(!o e (ti.serei,o

i \Fnilo e subconjll lias iil$nito.s tle D possueTn pot-Elos de ac\tílt.ul.ração rlo espaço. ent.ào X

üa.o T)osslt.t, Q Prol)rtfdu.de t(tb. l)(tra o e.spaço :{ (llt( coi st.lltllitos.. basta toil\ni [) = w e

H \'}...o \ ]]. <. ull c, l(lcil ueí' ílut: D c H bati.sju:cm. cls cortdtçàes (lu(las; doílde se111tc.

Zrzr7zóí/n (7?ze ,V lz(io d zrrz lal-fó/)aço. []

Nosso cxelilplo não possui a PI'o])piedade(a), o quejá. gat'ante (lue ele não é pata

colJlpacto. No erltanto, liã.o é difícil \erificai cine illesnio a condição cle paracortJpacidade

inumerável Jlão pode sct satisfeita: (lado uli] pollto .z: (]ue pettettça a uma das t.odes.
tomando se tina. vizinha.nça básica B, de / tei)l-se que existe Ê', subco]].junto ilifinit.o de

u tai (ltie Z?:,. (: J.?.r] eSSe SL]lJ(oi]juJ]to ]ilflrlito (le co tc'i'a polltos cle aCtttlILitaq'ao erll /oí/(7.s

as outras toiics (conforJ[[e destaca,]]]os e]n (4)) e porta,uto /?. Intersecta ol)iigatoi'ialiielite

illflnitos a.peitos clc(lua.l(lutei' cocei'tlira aberta de .V quc seja forrrlada por afeitos bá.sacos

ja saber: B., possui inteise(çã.o não- ~,azia com (lualcluei \izinhança aberta básica. elos j)oti
{os cle acuirlulaçâo de f.'.:, nas ouvias toliesl. Logo, cobelt:raras abertas de .V rolnladas

poi' a.peitos bási(os leão ])o(lcnl ])ossuii iefitlal Jeiltos localrllente finitos. Ei)l palticulai.

pxisteni col)eituias enulnei'ávcis de .Y foiiiaa,(la.s l)ot al)oitos bási(os, portanto .}.' não ó
eliuiíleia\elrilente pa.lacoitlpacro.

O cxenlplo cine (oilstiuÍtJlos sob "t = n] '' é o siibes])aço do excn)plo quc' anal)aii os

clc constniirl illais pie(isa.nlcllte. tinta se (lo subesl)aço (lue sc obténs cleleta.nulo se os

l)otltos 7,.:t pa.ia r? < a. (loill isso. (ada ullla (la.s toiles coiiesponclentes aos ilivcis [icant.

nesse' subespaço: lloi)lcoillotlas ao ca.idi]]al t corta a tol)ologia (la ot(lclll: colllo t (' iegttlai

e nao ei[u[[[eia.x'el: cada ]ii]] (los i]j\ejs '7,, c e-nuillcl'avplnle11te colllpa(to. Segue (ltic esse

slibespa(;o ó eilunlela\Pli leíit.ellicta(oiill)actue não (aj c, supoilclo se 't:= ü'] . e ptiliieito

í'rltilltelav('t. Na pioxiina s('çao. i)o eitta]]tc): a))]'e'se]]ta])]os ] ]] ('xellll)lo (lii('. aleili clc s(?i llill



exeillT)lo elli .Z//(', possui rJaais piopiieda(les: sc1ldo, poi cxell)plo. coillpletarncnte iegtilal

4.3 O Plano de ]Niemytzki

Iniciaillos esta subseçà.o mostrando que existem eln ,ZF'(-' espaços conlplctalrlellte

tcgula.tes cine são enuineravelnlente Dieta.colllpact.os. piiilleito-enttl lel'áveis e (lue não são
l a j-empa.ços .

Exexxap\o 4.6 LÍ i, espaço {ol)ológi.co com.plctamel-ttc legulíl,T': scpurdt-eí, l)ri lIciTo-erttlin.cráuel.

uí\tttltcl.üuelrllellit: rrlcl,ac,om})act-o c (l\Le leão posstli. Q Propíi-tt ante l.a b.

.'\ilt.es de clcsctevei o exemplo: ousei\,alhos (late não exist,enl sequei exemplos ( oii-

sisteilt.e de essa.ços rzo?'nzazs (]uc possua.nl as delilais prol)I'iedades listadas, já (llle a nleta-

(oinJ)ácida.de e]] uriletavel e a [)aíacort)pa.cidade enur]]cravel sao propriedades eqxliva]entes

na; (]asse dos espa.ços noiiriais. confoi'me .já. clcstacaiiios: assina. uí]] exeíllplo coílsistente

de lin] cs[)aço norii al cona as demais j)roprieda,des do ptóxitllo exemp]o forre(aia unia

leal)opta collsisteíltc negativa para a (l[[estão(a.iJ](la er]] aberto) de l\latvecv IQiiestão 4.2)

(luc disciltinlos 110 i[[ício desta acção. .'\inda cona relação à (liiest.ão (te Nlatvee\ : o exetnplo

(cite des(iexeielilos ('tri s('gtttda. ilao e eilLiila('ia\ellllcnte pata(:oíltpac[.o.

Z)[sc7'/]çíio (/o E'.terra/)/o: O exeí]l])]o cm cluestão é um exemplo (lássico (le toi)ologia geral; o

cllailii\do "Pla.tio cle Nrielllyt.zki" , cuja, dcsct'iqã.o apreseiltanlos ilo cal)ítulo de pi'elil)liiia.res

(página 161 e com o qual jú t.i'al)aillamos no capítulo antelioi.

Seja então -Y o I'cano de Nieml).:tzki e utilizemos a íioniei cltLtula da págií)a 16.
Coillo os polltos do senlipla.no supetlol P ilha.nt,edil suas vizinllança.s ett(lidianas usuais e

l)ala cada .l: na. let.a /. t.eil sc (lue {B...:l : /l. < c..,'} ó unia bas(- local ertumc'ráx;cl l)aia .r, o

csl)a,ço .V satisfaz o !)iiiileil'o axioilla. da enumera,bilicla.(le

F l)astaí)t.e conllcciclo o fat.o de (]uc .V e coillplet.ai elite ieguiat: na xeiciade. o

Plarlo (lc Nií-nlytzki ó illultas vezes apicselltado coillo uln l)riilieiio exei]]l)lo clc ui]] espaço

corlt[)lí't;anlptlte' rcgulat e i)ào not'i]]a] (ceei ])]o ] ..-). [(] dc IEiiq89jl. .V ilã.o é noi-rJl})] Í)Olqu('



/, é ulll fechado e cliscieto de caicli]]alidade c ei]] .\. . (lue é un] espaço sepatável (o conjunto

dos l)cintos l.í'. .l/) em /-' co]]] anil-)as a.s cooidetla.da.s iacíoíta.is é clet]so cii] -V); basta a.plica.i'

o LeRIa. de .Jorles. Aplicando se o insultado de i\lat\ee\ (Teoie111a 2.7, o aná.logo do[,Cima

de Jones para (al espaçosa, segue também club .V não possui a Propriedade lal.

Cromo .X' não é rlorlna], ,V não ó para(oíri{)acto (1)ois paiacoínpa.ct.os }lausdorH são

nol mais). -X talilbénl leão ó enunlei'avellllent:c paiaconlpacto. Pocleiíamos apleseíltai a(lui

uma, -.-edificação dilata desse fato. aigumerlt.a.nulo espe(iflcanlellte pala V: mas Q rato de
.V nã.o sei enuinelavelnlente pata(oniÍ)acto segue d]i'etanieiite de un] resultado l)ast.ante

geral de f'leisstiet' (IFic78jl, o (IRAI garante (lue est)aços eJlumeiavelmeilte paiacornpactos

e sepaiáv(.is ilào T)odcm coiLter llm fecha.do e discreto de (-at'finalidade c. O "taJllaiJho" do

íecl[a.do e clisc]eto /, t.a.n]bé]]] garante que -V não é rilctzLcoillpacto; i)ata nletacom])act.os
cle\cÍlIos tet' c:]-VI $ (/1-V) (Teor'ema 4.] . pág. 4'il.

Resta vei'ifical' (lue .V é eílLmleiaveliileilte nletacoíllpa,(to. Pois bcnl: seja Z/ ullla

cobcit.]i] a amei'ta enunlei'tí.vel e al bits'á.i ia. (le .V. Decom])onlos Z/ := Z/p U Z4rz,, onde Z/P e

i/t sào dados poi

[' n L - o}
F n /,# u}

Terllos que aP U {(,' \ L : {' € üi,.l é uma. col)eituia abeira de P: o seí)li l)]ar)o

su])eiloi euclicliano usua.l] logo. P e ]ii] esl)aço ií]et]ico. e: en] particular; Í)atacotltl)a.cto.

Exist.e então yP u]] ieflriai:rteJlto aberto lo( altlicrlte flilito le: poi'tant.o. ])oiro âllitol cle
ap U {/,' \ L : r,.' C Z/z,} que cobi'e /:'

Se Z//. foi' fii]it.o, erJtã,o PP U Z/t é ur]] tenha lcllto aberto l)Olho llnit.o de ZV. Se üi,

foi Infinito, enumclalilos ül = {(',. : rl. < n} e clefiniillos pala cada i! < ..; subconjuntos

[,l (' .]/,. C](- /, pOlI(1o

Up ' \L' (: U

UL - \.t.? Ç: t4

L. := tT. n L

e

.v,: - L.: \ l u l, l

('oiJlo (l,/t cobic L. segue (las definições cine {.v« : 7z < ü-l} é iillla l)aitlqão cle L

1].c.. {.v,, : r? < «;} r unia família dois a dois disjuilta. de sul)cola.luiltos (}c /. tais (lue

U .v,: :: /,l. Pala (a(la // < ...:. cle6liltiaos lllllâ \,izil)l)a1lça al)Cita cle .v,. t)oiiclo

k<n



'''* - ' « -(,y, '. :)
e (lefirli[llos Pt = {\' : rz < wll (; ]rJie(llato ciue )/z, referia Z/L. .'\hall ai os (lue )/ = yP U )/z,

"faz o serviço desejado". ist.o é, lefliia Z/ e ó ponto-finito. Já, temos que yP é ])oito-fInIto,

tefiila aP U {U \ L : (,.' € az,} e cobre r'. Com relação a PL, temos cine cada poílto dc L

pc:te'lce a lin] Lírico aberto cle yt lpois vale que "= C .v,: 'i::> .z' € \< " })a!'a. todo .z' c /,l
e se p = (.z, pl € P então /) g \ - pala todo lz ta.l que 2 < :y, logo ca(la ponto do seílli-plaino

supetiol intelsc(ta no nlá.ximo finitos afeitos en] Pt,. Segue que y satisía.z o deseja.do, e,
como Z/ foi toíl)a(!a co1110 cocei't.ura amei'ta erlutnerável arbittárit\, ,V é enuj:neravelíllcilte

n[c t. a ( o n] l)a cto .

4.4 Resultados envolvendo os espaços tPIJ.l

.\ aigulllellta.ção qiie 6zcmos no final da senão anterior para verificar a rlletacolJ)-

parida.de erlunlerável do Piano de Nicli)ytzki segue as linllas gerais de um caso atláJogo

apiesciitado ein ISSO.:il. .\daptaTlclo novamente esses a.rguílleiltos, pode se vciihcar (lue

un] espaço da rotina tP1.41 ó sctlipie eilílmclavelnlente nletacoJ]]pa.cto; ser]] a. tlecessida;de

cle rlenhuma hipótese adicional a t'esperto da respectiva família a.d. .A ; colllo a iilctacoiil-

pa(idade eíltli] erzí;vel é c(luivalente à pata(oint)aciclade estimei'ável pala es!)aços nolJlla.is.

segue que espaços QI.,4) quc seja.nl ]]o]]]aais sã.o ta]]]bén] enui13eraveÍmcíitc paiacoillpac

tos. Esta senão é dedicada a,os espaços \P(.AI, e destacamos que nesta. senão ap!'esenta1110s

unia colltLlbulção origiital. (lue ó a exibição (lo plii)leito exerllplo consist.elite de uíll f'spaço
-1'(,4) e;lumeia\.,]llle-lte palaconlpacto e não-notiilal.

4.4.1 Mletacompacidade e paracontpacidade
inumeráveis "versus" normalidade

lllicteilios esta sul)scçâ.o Folia a seguinte
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Proposição 4.7 r'ü/-rz q m/7r/c? ./h,ri?/7/:a a.(/. .,4 Ç l«,I'. \ül.4) í izrn cspriço erl?zn ei'a.c-í/.

títt,rtt( rate.títcotltpac.t.o.

Demonstração : Seja. da,(la. J a..l. arbitra.iia, X = Q(,'{) o espaço associa.do à ess;
fa.nlília e Z/ uma col)eituia abeLt.a enumelá,vel e arbitiáiia de .V. Consideremos a fama'lia

de a.beatos de .Y dada poi

ü.4 ç ü : u n .A / ç)}

É óbvio qtle Z#,.{ é uma. col)fartura. abeira cle .,4. Se Z/.,:t fot finito. ü,,{ U {lll } : r/. €
.V \ U(ü,,t)} é ur]] lcfinai:nento aberto ponto fltlito de #. Sc Z#.,{ foi infinito. eriumeralllos

ü..4 = {r:,: : rz < u} e definimos para (ada rz < w subconjuntos L. c .l/.: cle ,4 l)ondo

L. - (,'. n Á

e

,',,, - '« \ ( ;y. '*)

Clonio 27..4 cobre .H: segile das (lehiiições (lue {:l'/,. : 7z < n} é ullla lia!'tiqâ.o cle .A

Pala ( ada rz < n. deHiniiilos u111a vizinlaarlça aberta de .L/,* pondo

u: = (« n l U {.a} u 1,1 \ ,:i'l
\ .A e;bf. '/

e dcfiniillos y,.:{ = {\.'l: : ll < ü }: é irilediato (lue y,,{ tc'fina Z/,,{. Segue (luc: (leflnln(lo-se

y u {{«} : « ': -v \ (U }'.,*)}

então }' ó um refIRa.nleílt.o al)elt.o poi)to finito de #: l)ois (ada clel lento .4 C H pcitci (c

a urt] tliii(o abri'to de y.,4 e u]]] natu] al /r? < u é tal (late r? g t''l: l)ara todo /z > /??,. H

.Ja clestacanlos (lue a illeta.(Olllpa(ida(lc ettuineiavcl c a palacoln])a(lula(le erlu

n)elá\.cl são e(lui'''a,lelltes na classe dos esl)a.ços bolina.is (IErlg891.. .3.2.6). ('om isso. segue

(la Pior)osiçao 'l./ (lue l)odeia)os e111inc]a.]' o seguinte



Fato 4.8 Sc. llrn dctcrnlirtü([o espaço \D].A*l é rios rrlü]: esse e.si)aço tüinbéirl é crtunlcraucl.

rrlcllíc/)íz r'aco/n pí7,c/o. H

Coral isso, fica just.iflcada a nossa a$1maçã.o de quc urna r'exposta positiva pa,la

a llossa questão soba'e espaços "ü like" (Quest.ão S.i.SI t'esponde taml)ém à quest.à,o clc
Szeptycki (Questão :3.]4).

Observamos a,gola (iue o ]'ato 3.]1 e o Teorema 2.7 TIOS pelinitem exibia' mais

exeillplos //''a de espaços cine possuelll as lllcsnlas pi'opliccla.(les do Plano de Niet)lytzki
descritas ilo Exern])lo 4.6.

Fato 4.9 .Se./íz .A Ç lul" 'uma ./hlnz7ia íz.(/. qzze .sa//:s/'aça pc/o rlzcl?o.$ {/i7za frlfrc í/.$ /iz/yó/e.scs

It) .,4 Í reza.z'/l/l?rz/.- oil

(2) .4 = c

Elttão, o esT)aço associa.do X :: Xbi~.Ab é \lm espaço cowtT)lelr-in.ent.e regulul', se

pnl'Ílucl.. pi'lírtctlo-f,itl{ ct'ttuct. etittiTtel'auclmertLe it),etn.colrlpnt'to e (lüe lluo possttt n Pi'o

Set lllaxinlal" ou ''t)ossutr caidlnallda.cle c'' nao sao a.s uJlicas (ondtçoes sob a.s

(leais urlla ]a.ini]ia. a.c]. ./:] e ta] (lue seu esT)a.ço associado nao ])ossui a Pior)izeclade dali

saberllos jdcviclo à ctuacteLização (o111l)ina.t.óiia desci'ita 110 Fato :3.]2 l (lue a. asseiçã,o

®lJ) não possui a Propric(laje (a)' é c(leiva.leilt,c a.o fato conlbinatóiio

1]./ : .Á->«,lIvrE«,lla le ,411(r'n(.'!\.f(4ll lpnl4\./(lll é i«fi«ito)l

filas os excillplos ;/r'(' mais "evi(lentes" são obti(ios (om ilnla, das duas cola(lições (iradas
no f'a.to 4.9.

I'ailto o Pla.no dc Nlel litzki coil-lo os espaços \P(HI nas concliçóes clo Fat.o 4.9 são

exc'ill])los cle esT)a.ços eilunleta.velilleilte llleta( oill pa.( t:os. sel)atá.fieis e l)tirtie'iio eíiui))etáx,eis

(lue coiitêill feí lia(los e dis(.fetos Jiào entililelá\,eis e c]ue não posslieii) a Pto])tie(laclc lal.

Na etltailto. l)odeillos api'eseiitaí o s('gu llre insulta(lí) de (oilsistfl cia:

b /'



Proposição 4.10 /f co/í.s/l-sfe?zíe qtzc c.z-lula uln rs/)aço er2?//7zc/.auf/r7zcrzfr: /uarczcor??pacZr9,

s(1)nr(l.ucl f; l)il l.eito-er\t{.íltel'(lucl quc contei\lta u.Tll lecl).a.íLo ( tt}.scl'eto pião-ert\tirtet'á\cl e

qut. 'possua a Prol)rieda,(It: l.clb.

Demonstração : Base.tt cot)sicleiat' ui]] nloclelo de "ni < P"; nessas condições: pocleti)os

toí[)ar }' Ç #? (lue se.la. u]]] Q colljunto de ca.tcliilalidade ui. O respectivo espa.ço (le

h,look'c .}/(}') é nolrlaal (conforme discutimos coili bastante destaque no Ca.píLulo 31 e,

aplicam(]o a Proposição 3.9 obtemos um espaço @(.41 llorma.l jpoitallto: enunleiavelmelltc

pa.racoí]]pacto) cona ,41 = 1V'] = ui < P; a desiglia]da(]e estrita l.,41 < P garallte (iue

OIÀI é un] la.j-espaço lvcjtt o Teoienla :à.4, de Szept)'cki e Vaughan, rlo .Apêndice A deste

t.ral)alho jpágilla 9'4), on veja os comcrJtái ios btlais da. subseção 3.:3.11. H

OI)set'va.mos (ltie se ttocatinos a. condição "não et)tmleiá.\el" pela colldição "cle

(-atclinalidade c" na Proposição antes'ioi. a asserção alia.Ioga é inconsistente. pois t.arJto

espaços enumelavelnlcnte paiaconlpactos colllo (a) espaços, se sopa.tá\,eis. nã.o l)odem tci

um lechaclo e discreto de (at'dillaLiclade c ( IFle7SI pala. enunlelaveltnente para.compactos e
'r'-'-.-... 2.í, i,ág. 241.

(lotll t'claçào a resultados de collsistãncia: poclerl)os ainda destaca.i o scguillte

Proposição 4.11 S'c.,fa í/r7(/a r/rlzcl ./}z/r?z77líz a.d. .H E lal" c cores/l(/tl'c. o espaço ü1,41

ílS. í)Ct(t.{lO. (,OT}S'l.deT'c (l$ sí'gttt.tltcs nsscl'çoes soba'c xVI.A~i:

1 /:1 ©l,4) í rzoi'r/ta/.

1.;1 Q(JI .' ''««,',','«.,./«,.«/.; p«,',"":p«.f'

1 :/:1:) @lHI po. slzl: a r'''o/),'/:cdad( la).

Erttào. é consistente (lüe Q.s l .ês üssei çõts n.cirítn selluíT f.íl\ti.t.n e.l t.es

Demonstração : Enl ilodelos (lc (I'#. as três asseiçõcs acima são ecluivalelltes a ",4 é

(:onsicleiatlclo as tios assai-iões da Ptoposiçi\o :l.ll. tctJtos qu.(/)::> 1/:/:) vale ei l

,Z/'(I' IFat.o :i.Sl: nüsst\ f)ló\iilla stibscção s(? decai(a a ('xi})it llnl exeiriplo collsistelitf' clc



que não \ale a iecí])toca.. .As ielaçõcs entre(zl c lz:/:íl \êill semeio está-lclaclas pi'jncipalnleilte

pol Szel)tyckil a pel'guílta. "lí) iíilplica (?l;?ll ?" é essetlcialrllel)t.e a Questão i3.14 (lide

colllcntanlos no fir)a.l do ('apítulo andei'ioi. e nlesillo lmla -«crsão rllais fraca da recíproca

aln(la consta. conho ui]i prol)lcn]a cn] aberto enl ISze0')it \rolha,idílios a tratar disso no riria.l

deste capítulo.(.lona relação a(?líle lzzíl, apresentamos unia questão refeicnte à existência

de unia. iJllplicação etltic Pias como ullla corltlibuição clo rJosso trabalho (Questão 3.15,
pág. 42).

4.4.2 "Existe um espaço ©(,41 que é anui-l)owker''
éindependente de.Z.FC'

(.longo!'me Tintos ]ia, su})senão aiitei'ioi': a. i]ot]a]alicla(.le cle tina espaço Q(.A) irilplica

em sua. paracoliJ pa.cidade elltmlerável, e a,illbas plopriedacles não pode]]a ocoiier ei]] rilode-

los de (1'/7 pala .4 ilã.o-erJttírleiávcll T)ocleli alllos coíljectuiaE', t'irão. que essas propiieclades

lessem cc]uiva.lentes na classe dos empa.ços ®(.,41. No erltanto, essa c(]uiva]êíicia nã.o i)o(]e

se[ pio\a.da c]]] .ZA'(.'. pois exibiicmos agora o piimeito exelllplo corJsistente cle u]]] espaço

ü(HI í] ie é enlinle[a\-e]Li]ent.e pa.iacoi]]pacto e nào ]loi ma], ou seja., um piiTlleiio exerllt)lo

(onsistente de um esl)aço úlH) (lue é r/zl//:-/)ott,Á.rr'. (lolllo é collsistente cine as pto])ii
eclades dc non[[a.cidade e l)a,]'acoml)acicía.de enunaerável scjaill e(luivalerltes pata essa.ços

Q(.AI, nosso exeirlplo coilsistcl te just;inca. o título da sul)seção.

Unam rápida apiesellt.açã.o (1o con(.eito cle ''espaço aiiti Dowket'': esse ó ui-rl tópico

(lue esta rlat.uial e claiail}('nte associado aos e.s/ ízço-s d( /1)otpA'e?'. Nos anos nCI. Dow kcr ra

iactel'lzou os espaços -V cujo produto (oln o inteLX.alo unltátio 10: iló nori]]al: uir] espaço .V

e ta] que .V x lO, ló ilolnlal se c sornentc se .V e norlila.l e eiluillc!'ax/elillcllte paJaco111l)act.o.

[)efiile se f,s/)roço í/e /.)ou/t'r/' conho se]ido un] espaço notnaal e i)ão enunletaveiirlent.e pala

coiiapactol e(luivalentcíllellte, uill cspa.ço de [)ow-ket é uni espaço noi'ílla] cujo p]o(luto coJ]]

10. 11 não é iloinlal. São esl)ttços cle difícil constiuçãol ein (lua.rcnta. anos: al)Chás dois cxenl-

plos ,Z/r(; fo!.am cxil)idos litlll de\:i(lo a \la.!.y Elles Ru(lin, c] ] 1972: outi'o a Zo]ta.il f3a]og]):

(.i] t0041. O lejtot l)ode en(otltla.t tefetenria.s sol)ie os esl)aços cle l)owke'i {lo .sr/I'L'í.Ü' de

Sz.'pty(ki e W.'lss tjsXv0:3jl ou ilo attiçlo d. alar:y I'llei} R-tdiil iio #a/'r/boo/l:(IRud$:1jj: Os



espaços a?a/zl-/)otl'#c?- sâo espaços não normais lulas iegtilaies) e entlnicravcLiliei te pai'a

compactos: seu estudo iejacio1[a-se r]]uitas vezes cona o estudo dos espaços de l\looie. EJn

seu antigo ilo #rzlzdóoot, l\laia Ellen Rucli11 dedica. alguns colllentálios a.os ai)t.i-Dowket,

otan(lo resultados de \av'age, Fleissnei e Reed a esse icspeito; pol exemplo: destaca se
([ue lv\'age criou UTlla "nta(]uii]a" (]ue, dado un] espaço c]e ]\'pool'c norina] e não illetiizável.

"I)iorluz" uil} es{)a.ço clc r\'loore cine é anui Dowkct'.

Pa.ra exibir1110s nosso exeiJlplo, tiaballlaienlos t)ovanlente com espaços da. folnla

.V/ly''l, o subest)aço clo l)largo cle Niemytzki(luc se obténs df'lctanclo-se os pontos dc/, ( "eixo

O-:") q«' «ão ],e:'t.'«c.«- a }' x {0}. Já o},se-'~,a:«os «o C-pít«lo 3 .]«. .\.f(}'] é «o:'«.a] :.

e so111eilte se y' é un} Q coiljurit.ot pala a. para.coillpaclda.de cntmlei'ável. preclsaienlos cle

un] "outro tipo de co]].luilto'

Definição 4.12 /1'r71 .s?loco ./r/i?/o } ç #? í r/z:/o lzr/z .À-conjunto .se /9a/fz fc;(/r7 .síqiléli.czr,

d.tcl'esctllle l})r} . 1} '= -.o) {lc subco] jur]l.os (Le \ cona illlel'secção I'n:tu (.xisto lii-n(i seque \ctrl

[.E.. . IL <. n) (]e n-Leitos dc \' ]nn ]opo]ogiu (]c. subes})aço dc ]R) talTlbõ.In (te i. lttl'se.t:ção

ua:i L e sat.isftl:ando [).: Ç E... l)u.i'n lo(]o il <. u. U

Xa (lehíllção a(ilha. a ltoqão cle "cleclesccnt.e'' tefete sc: COLHO cle costume: à ui'caem

pela.inclusão.

'\ noção de :X-(oi)Jtlllto foi introduzida })oi Reed cm IRceSOji desse ttal)alllo ele

observou cine dáLIa } C /n o espaço de N'looic ]t/(}' l é elluilleiaveL{ lente patacompa.ct.o se

e so[[[entc se }' é un] A (.onjunto. Nesse rneslllo alugo o autor colocou a seguinte (luestão:

Itá algu[[[ mo(tolo cle .Z//(' ]]o (letal exista. u]]] :À conjurlto (jue dão seja ui]i O-(oi].luiJío ?

Nesse i[[odelo, exist,iria ui]] esl)aço dc N;!oo]c .v( }''l et]ur]]e] ave'lmcntc pal'acolllpa(to e t)ãol-

lottllal. .Antes de voltaiínos a discutia a consistêíJcia desse espaço: vamos deillonstlai a

seguiíltc proposição(otigiilal) (lu(' gaiailte (lue: se foi consistente» a existência, dc tlt espaço

.:vll'l eituri)ctavelmcil-c paracoLilpacto e dão-n( lmal, então é consistcilte a existõncta .le

ull] espaço \ü1.,4) ellumctavf~llilei)íe l)aracoillpact,o e não-noi mal.

Proposição 4.13 .$t./r//l? } Ç #?. .V = .vl} l o rs/laço de .l/oo/.e (/c:??r,a(/o d( }' f .V},. f

.'V x \.Çl\jXJ [) tsP(tço;S so]i. .lu: ! (to (1 [)rfllliç(tn Í3.8. V(i]enl trl+(l,o rl$ stgtltt+.f,S íls$tlço(<

l ) .S'C .'l/(}'l ??ão í l?íl)r rDfz/. n?/(io (}' x {0ll J /.) //í;O í' //O/'17/a/.

6()



(!71) S'c .v(}'l c' er?urn(r'abc/r»crl./-e /)ar'7cor/z7)üc/o: el fão ll' x {0ll U /l) Í

[[[U.]T) t,]'(] L\F.L}]]eT]te P(]T'(LCOTI].I)(I(:I,O.

Demonstração : -Antes cle demoilstiaiíllos os it.eils (7:l e (z;l, o})sci'vamos (lue da.lo ...]]

aberto (' en] .V}, podemos afirmar que se L' n L # çO ent.ão existe un] a.perto cle X = .V(y )

que contéi[[ (,' n L e está comi.ido er]] (': basta tolllar o inteiioi (le L; em .V ((denotado

poi i/?Zx(Z]'']], pois as vizin])ailças dos poJltos de /, ("eixo Ot:"l irão « alteiair] quarldo
tsolaiilos os pontos (lo sen[ipla.no su])eiio].

P''o«- ./. (/): S'ja .\' = :v]y'']. Se .V «ão é «o--«a,], então -ist..-«. r' e G s--},con.l««tos

fecha.c]os (]e L (lue não podett) ser separa,elos poi al)oitos de .Xi (listo ja segiie cltte .V}. não

ó nonrlal, pois al)fartos cle .Y}, (luc contellllani respectixanlcrlte // e (/ il'ã.o se inteisect.al'

eil] seus interiores cü l relação a .\'. Silponha agoi'a. !t/ e .Z abertos erga (}'' x {0}) U D

(lue coí[teriha.iJ] iespecti\,aiiiei]te F' e Gi existem ciitão abertos (' e L ei]] .\},- ta.is (!ue

L't ::: ('n(l\' x {olluol. z::: L' n((}'x {o})UOI T'e«.o:.:leão l:.,:~Zx((') . ;~/\(\'l
t.elll illtcisecção itâo \.a.zia., coilfornle coliienta.(lo: como /InZ.{(('l n 27z/v(l,' l é uJli abri'to

não vazio t:le .V e /,) e denso elli .V. segue (ille

ç) # li~/ \-([') n ,:«í\-l ]')) n D ç((' n vl n o ç i.t.' n z

o quc tt)ostra quc (}' x {0ll IJ /O não é lloiilta.l. conrornle desejado.

/',.ot,a ./. 1/,:): Scjada(la H un]« cob.i:uia aberta enuJlleiá~,eie a-bitlá,iia (le(} x {0})UD
(.:onsídctí:mos a família de afeitos (le ly' x {0JI U D clacla. poi

{('' € # : [' n (} x {o}) / o}

Tetllos (lue Z'/},- cobre }' x {0} e obselx,amos que se Z/}, foi' flrlito então 27},- U {{(/}

(/ € D \ (UZ/} 1} é unl defina.nlcl to al)eit.o loco.In elite finito de ZV. Suponham)los então a},.

iilfillito ecriumelenlosZ/}, = {(',: : rl < ü}. Pa.Ja cada n < uo abcito ( ,: de 1} x {0})U /D

poclc sel' escuto comia l.'. = 1'1. n ll\' x {oll U O), pala L'l. un] aberto cle V, : deílniill.s

a.gota paga ca(la ]] < ü ui]] al)eito ll'. dc .X pondo

lt',. = ::,,/ \ l 'l, l

':' segue .l.« fatos já ol)sc'tvaclos sol)ie esses iittetiotes c cle }' x {0} se] fe. l]a(lo ei]] .V (iitc



W \ (y x {01)} U {iÍ/. : « < «,}

c ullla cobelt,ura aberta e enuiiietave'l de .V. Poí llif)otese ..V e enuJlieiavclnlente para
cor)lpacto, e1lt.ão }V admite um ieflrlamerlto a})farto localmente finito )4'. ConsidcraJllos

a.gola

.z = {L'l' c )4" : bt' n l\' x {o+l / o}

Telilos agoi'a que {z n l(v x {otl u OI : Z C !} é unia faíJaÍiia localize..te fillit,a

cle afeitos de (}' x {0ll U D cine cobre }'. (:on]o W' é u11] ieflnailleilto cle }V tcrilos quc

[)a.la. cada Z C ,,7 exist.e rz < ü tal (]ue Z Ç bL',:, donc]e

zn(} x {o})u ol ç(I't« n(y x {oll u nl ç(L;, n(} x {olFlu o)l = (',.
Portanto

Z#' ::: .Z u { {./} : ./ € 0 \ (U -z)}

é un] leHiJa.mento a.licito localmente finito dc Z/: confotille desejado

(llonlo na Proposição :3.9 vcrificaiilos (luc o espaço l y x {0}) U n é [lonleoillorfo a

um ctspaço Q(.41 coill .4 = }'' . vale o seguinte ( oi'oláiio para a PI'oposiçà.o .'1.13:

Cot-olário 4.14 Se (.z:/is/r }' C #l' /a/ r7?z( .t/(lb'l í a/!/z-/)o,tuA.(/.. erzf(io n:z.sf( ,i/r?? í pr/çí9

q'lH) ''.«, l.4 l v«. d ««f;:-o.«,Á,.,'

Já poclcmos então ap!'esental o priltcipai rcsultaclo desta sul)scçào:

Teorema 4.15 É' co/zsis/c?2/c qrzc c,?-zs/a ul/z (s/)aço ú1,41 arz//-Dota,#r,

Demonstração :(lonfoiille coillcntado iio Início (la subseção. basta exibia uill l)lo(.leio cle

,ZF'(' ilo .dual exista ulll z\-(onjurlt:o club ]]âo seja Q coi]jur]t.o; ur]] modelo ne:sas coil.iiçõe:

foi (onstLuído pot' I'(nigllt pib it lli9:31. .X construção foi i'balizada. por foicing, e o autor

cornent.ou erll scu traballlo (]uc em mocíelos ol)tidos l)oi -v..l ou po!' :L'' = ['' (.Axiotlaa c]a

('ollstiutil)ili'laclel não se consegue clifeteí]cia.r ui]] Q con.junto dc iii]] A con.junto.

No nao(leio cle lÇnigl)t, existe } C /f? cine ó un A con.junto e não é uri] (?(Oll.junto;

o tesa)(-crivo espaço v(}') é e]]]]meravclTT]('ijt.e l)aiacoml)acto e não noriilai. portanto o
resultado clesc.ja(]o segue c]o (]oto]íii'io 4.] :1. H



4.4.3 Q«estões e co«ject«ras

(.longo nào sa.hemos se cxistena outras li1lplicações clip /F'C enfie as asserções (lue

coilstaJll cia. Pioposiçào 4.11 (a.!ém c]e "tP]HI nolrllti] ::> ü'1,4) eíiuilleiavclniente paracom

])acto" (Fa.to '1.8)l : a i)lincípio nã.o sabemos se o espaço Q(HI apiescntaclo lla. sul)seçào

anterior possui necessatianaente a Piopijeclacle la)l se Louvei uma resposta positix'a pa.ia
a nossa Questão :3. 1.5: ele' deve possuir.

Obscrvanlos tarnl)ó] l (lue. a.té o presellte lnonlento: l?(io e.l:llsfe «r71 e.I'e17;.p/o d( tz/r?.

/7?0(/f/o de .Z/''(,' r/o qua/ e.z:fls/a z/7?íz ./hr7i./7zrz íz.d. ,4 roll& .,41 = i) r /a/ qT/c Ü(,4) /)OSstz/l rz

PT'o/)/ if(/a(/ lal; de I'ato. o tónico exemplo (le uln es])aço $'(,41 com a. Ptojniedade laje tal

(lue .ÁI a: P é o nloclelo (lue (oilsta lio resultado cle Szeptycki e \aughall jconsta em nosso

.-\pêndice .À. pág. 0'il e]]] que HI = p :- ii < t) = u2 = c. :Xlj!'esentarlios as seguintes
(luestõcs. corllo coJitlil)uiçõ('s do nosso ttaball)o:

Questão 4.16 /P ro/?.s/:s/cnfe qz/,c c.t-/:s/a t'r/l c.SPrz.ço q'(H) grtc pos.silo a r'rop/.r:eí/a(/c la)

-'\ seguiitte (lucstã.o ó. obvjanaeilte, leia.cionada à anterioi-

(Questão 4. 17 .4/.r7u?7/a da.s seÍ/rlz:lz/es ass(rçõís 7)o(/e .ser (/(/lzn/?.s/la(/í7 (rr7 .ZT'C.' -.'

lzl) "S'c ÜlJI Í l/liz la)-c.s/}ízço; crz/do .À < i)"

(/:z) " .S'c Q1.41 f tl/n lal-c.sp«ço lzo/'rr;.a/, e/z/(o IHI < D''

lz/:?:l ".$( -i'l.ÀI í' t/~, («)-e-paço (l?tz"lcl'«t,e//zl.«f' /i"''a'on?pa'/o: ín/(io l.A < D"

OI)servalllos (ltic a condição l?i/i/) eilvol\e unia coílclição (le enunierabiliclaclc: o (lue
po(lc set ''at.acaclo' a l)a.ini cl(. funções dc D erJI ü'. sc colivenieiltenlente consl iuíclas: Note

tanlbóll] (luc villa iesposl a l)ositiva pata lzl/lzl tesponclc positix.aillente a. l/i?l. E intplessanrc

oFlseivailllos t.allll)ón (lut' unia. i'reposta positi\a pala clualclliet' ullla ciitie edis clá ]j]] a

resposta ilcgativa c.--nsisteiltc pata a. 'lucstão clc \,la.tveev IQuestão i.2l: ó (ollsistpilte (lue

.xis't- ««. O-'.«.i«.-{. }' ç #? c.,.. } 1 = u: ::: D (.Ju.la}. . SI,.lal] ol,ti~..:a«] «,11 1..l..l.

i[essas çor clip(ies (')]] l.JSclLI). S(. aluuJlla clãs assciçot's (la (luit'star ai)tcttoi t.irei icsl)testa



])ositiva. então o espaço 'P(.À) (]ue se coT]st.iól a paiti] cle }'' nos moJclcs cla Proposição

:3.9 seria eiliimci avelmentc paiacotl j)act.o e tlã.o possuiria a Pioprieda,dc lal: saia. tallll)ém

ilaais um exemplo (oilsistente' (le ulJ] espaço noJn]al sei]] a Proprie(lado(a). Rc(ordanlos ao

leitor (!ue rlo .'\pêndice f3 deste trabalho consta unia. calactelização clãs fanaílias .4 Ç lul"
pala as (leais o icspect,ivo espaço Q(,41 ó enunlela.veemente patacornpa( to.

\olt.ando a u! ia (questão (lue coniciltanlos i'apida]i]eiJtc: a.inda é un] pioblcma ei]]

abri't.o se uill espaço Ü(.'41 possuir a. PLopl'icclade (rzl iillpllca (luc a !espcctiva fa.rilília a.d.

H seja, yFac"rnfrz/e .sc/)a/'ada jjSze021 1. Unia. falllília a.(1- .,4 é dita. ./i'ac'z./7z.en/e .se/oürada. se

pala c]uaJS(]Llel sul)fa.illilias .IF. Ç/ (. .,z{ existe S' € 1(L)IL" ra.l (]lle

lv/'' € i:)l r n s «,l A (vc' € çlll.s n G < «;l

Note cine essa. coitdiçã.o é í)leis finca do que a cine caia.ct.eiiza a noinlalidade de

uill espaço Q(J) (Fa.to :3..31. Assim, ullla. pct'gurlta. co1110 "Se Q(.Á) possui a Pioptiedacle

(a) então ü(H) ó notnlal '" só i)ode sci feita de lllodo mais incisa\o se a (questão clãs
fa.tnílias fra.caíneilte sepal'aulas {or tcsolvida positixailleílte.

6.}



Capítulo 5

Propriedade (a) e famílias
dominantes:

casos com alguma compacidade local

Neste capítulo. discutirmos os ]al espaços ]ocallnerltc colHI)actos. e introduzimos

a lloção cle farilt'lias dolliilla.ntcs dc furlções nessa clãs( ussão (o (lue já é uma contlil)unção

otigi[[al deste tizLball[ol. (.'oi]] e'sse iiLsti'u]]]ciita,l: e co]]] o aitxtlio cle a.lguns insultados dc

coilsistõncia (lue consta.tr) ila. ]itelatuta. provatlaos o scguiilte t'csliltaclo: sob as hipóteses

2" < 2'i" e ''2" é i'cgulai ''. a existêllcia de u la.] essa.ço 7'] ]ocalnlente cot)lpac{.o

e separa\e] que contcillla un] feclla(!o e discret.o nào-cilullleiavel iirll)fica a exlstetlcia (le

n)o(]e]os internos coii] ca.i(finais tllerisulá\.-eis(ttin r7?.o(/c/o /l/iZ(r'/zo é uma. classe piól)t'ia(lue

ilaodc[a .Zf'(' com a, inteipietaçao usual de € e (lue (oi]té]]] os oidi]]a,]st pol cxeJlil)lo,

(dual(lidei classe própria tlarlsitjva cine illodele .Zf'C' ó ui l illodelo intelilol.

\ ptinlella senão dest.c ca.[)i'tufo apresenta. cl(- nloclo su(]i]t.o: (luas (lucstõcs a res

})eito cla \,Cisão do Lcnla clc .Jotles pata lal espaços ITeolcilla 2.7 e sua generalização.

Teorcnla a.Sl: justiflcalerllos a reJevâilc-ia dessas (luest:ões 110 .XI)ênclice A clc'stc t.taballlo.

Na srgliilcla acção. ttataillos clo caso dos jrlj-espaços locallrleilte co! pactos e sopará.fieis e

pEovanlos o resultado (lue coTllentaínos no l)aiágrafo aiiretior. Na {ctceita senão. ousei-\:a

[e])los (lue ó [)esta.iate L]ti] tta])a]]]tuJnos coili su])[a111Í]ias (ofi]]ais ((o]]] respeito à otdc'nl

(larga !)cla inclllsãol lia fatllíllt\ (los ff.( ha(los e disc]ctos co]]ticlos i]ui]] detc] ]] itla(lo sul)coJl-



jilllto denso cle um dado essa.ço, e aplcseiitamos a def]niçào de dois ]iivariantcs cardii-tais

(devidos a Szel)t.}'cki e \'a.ugha.ll (IS\''0Sjl) associados a. essas famílias coflllais. Na GIRA.rta

seçã,o, usalllos a. Fiação de famílias dominantes e coitos invariantes cal'digais associa.dos a

elas para apteset[ta[' ]'exulta(los negativos para. a. Prof!'ieclade (a l (luc. I'estritos à classe dos

loco.liliclite comia.caos e lo(alirlelite cllunlelax,el111eilte comi)actos: constituelTI Jesuíta,dos

negativos illais fortes (lo (lue aclueles que (-oilstanl na. Subseção 2.2 do Clapítulo 2. Na

quinta. senão: al)i'esentamos algumas (questões e discutimos um exemplo dcx leio a \\'atsoJI.

.\ menos dos exemplos c resultados que sào explicitailleilt.e creditados a outros

autores, todos os insultados dest.e capa'fulo são Originais.

5.1 Duas questões a respeito da versão
do Lema de Jones

Existe llln resultado clo tipo clo Lema (te .Jo]ies pat'a espaç.os normais (]e célula

cidade c ca.rá.tei enutlletáveis (ver .\pêndice .A) cine pode sei cstcildido para o caso geral

H = c(.VI.\l.Xli ílcrllolJstia se (iue sc .,V ó u]]] es])aço norilaal: f.- ::: cl-VI.\(.\') c 2" < 2"+

e1ltão .\ dão l)ode coi\tei' uill fc'claaclo e discreto clP car(lii aliclacle H+. Diante das silni-

la.i-idades elltle certos resultados pai'a (al espaços e est)aços iloiiJlais; e 'lado que exist('rli

(lifct'ellças nas técllicas de delllo11st.t'ação elos ['cs-alta.(!os do tipo do Lenda (te .JíDllcs l)ai'a,

esses espaços (vei Xpí'ndi(e AI, é l)esta.ilt:e ra.zoá,vel coilsidetatrllos a. seguillte (luest.ão

(dc'vida à Ptofa. Ofélia Tclesa .'\Lasl:

(Questão 5.1 \.'alc o resitltado uil(ílo(lo l)a.}.a {i í)iol)rif,da(Z.t: (a), isto é: .se X í utll lnl-

e,$})uço. ti::: c.IXI.\.i.X) (. ;2' .( -2.+ et.tão X uão l)ode coi]tet uri] jeclludo ( desci'tto (lc

ca { i. la .idítãe K-t :?

Os esi)aços ©l.A) são es])aços de celulaii(lado c caiátpl ellun eiávcis: assii]a. uJ].

espaço ÜIHI (]ue l)ossua a PiopJi('Jade (a) coi]] .Á = "'i i]ui] r] odeio cJ]] (luc 2' < 2"-

foiii(.cedia tii]] coiitJa cxenlplo (or]sist.ente l)at'a. a (questão -3.]. i\.las. esses esl)aços tanll)ónl

são scl)atEI\eis l .Xssiill: uill esptlço \PIJI (lue clc'sse ujlla iesl)testa consistente nega.tira l)a.la
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a Questão .5.] tan]béi]] dália unia resposta consistente Ino caso. positi\al pala a seguinte'
(] festão :

(àuestaa 5.'2 E T)osstucl cortstíail' tlln mo(leio de ZF(.l l\o qlLa.l exIBIa lu ll esl)uqo X com

a Propíieíl,üde tal (l\te pois'Ja ulll fect\ado c disco'elo de car(liviali(Indo ílÇX)'' co.ill 'Z'ttxl <.

2't\xl' ;? IObuluTI ente. (lll t.al- uo(leio (leme.ín uulei' us de.slglLnl.d.r}(Les (J-i~Xb+ .:= 2dtx) <
i2a( v)+ l

Toda a. discussão que justifica as Q-testõcs 5.1 e 5.2 consta. ilo .Apêndice .A deste

ti'al)a.lllo. Essencialln(-iate, o que estaíllos tent.a.meio vei'ificat é se as ciifercnças existe'ates

eíltie as técnicas cle denionstl'açao dos result.idos ])aia espaços ]loiniais e elos iesuLt.idos

para (al es])aços clo tipo do Lema. de .Jades pode]i] fazer co]r] (lue cett.as \.ei'sãos do [,ellla

(lc .Jorles l)aLa essa.ços rlotma.is não possuam)l análogos pata. a Pi'oplie(iadc lal.

.\ pioctiia. de u]]] es])aço tl/IH) que respon(lesse rlegati\arl]entc a. Questão .3.]

e positi\a.illelltc a Questão 5.2 nos lcx,ou a tratar de ./h.r7?/7/1r].s (/0/7zírzízlz/í:s. O seguinte

t'esultado ptovélll de lmia obseix.'anão de Pioti' l<osznliclcr a respeito da orderll parcial

<"'u. (>1 nessa Oldel parcial, pala ./'.g € <''u. (> tem-se qite "./' < g" significa ./'lal {

g(ol pata todo a < ...,:. (.:onfo]'me desta,ra.]Jlos ilo capítulo de preliTlllnates. unia /ü/71,/'/!:a

(/orl?,//?al?/f: r/e ./u/zf(ic.s e ullla faJlllJJa. (]e funções (]ue ó cofiítal llilma cla.da oiclcill ou pre

oidenl; o insulta(lo a. scguit trata cle fairlílias doi]]inai]tes en] <"-u, <>.

Teorema 5.3 .S'í e.z:l:.s//:l z/reza .Êz/lz?7?:a a..{/. ,4 cor/z .ÀI = ü-i ( /a/ qlz( \P(,41 /)os.siu a

Pt'ol)ite(]ad,c ]al. erl](lo (:leste :Fr ''\..= tul. q\t( IF t: \tília .fclritlltíl dona:i.n(ti [c íi l ]:' ~u. ::::::) t
F 9L'

Demonstração : Seja. ,4 = {.,'1.. : n < ui} corllo no elluiiciado. Pa.ia ca(la P C i

cleílniit os ./'r' : i] '+ u poli(lo

/Pl"l= '1 " ;(;4.nf'l se0< ;1.nr' <«;
l U (aso coílttáiio



:Xfitnlail os (lue /' := {./'p : P C u} e dominante el <"iu.<>, o (lue é fa(,il de

\ eriflcai: da lli])ótesc de \+(H) sel' uín (al espaço, saberlios (pelo Fat.o =3.i21 que para ca,d.

/z : ,4 -} «., .xist. -:.--« test.m-«l.a & Ç u cine sati:faz 0 < Pü n (i. \~ /,(.4«))l < «, pa:a
t.odo Q < u. . dorida jidelltiflcando r]atrli'a.l]nerJt.e 'iu co]]] ''n a partir de ]lossa enttrJlei'ação

(!e ,4) segue (lue {.//,« : /z C Áu} Ç .F donliíla <"'n; <> cor)foi'nle (lcsejado. H

Corolário 5.4 .S'e ./b7' coizs/is/crzfc r7üc r'.z;2ls/a u.f/ir7. /a.rr2/'//a r7.d. .À cofre. Ji = u] .Safes/a-

=en(lo " QtA) posou-i Q Píopri.educLe ta)" + " 'Z" <. 2'\ ". en,tão é cottsisten.l,e (l\ e c.ti.st.n

üllla lal .fila d.oírtiilüllt.p. en\ ('':u. <.) de caTdi.nnlida,de mf,lloi que :Z'~ . a.

E exatanlente neste poi)to (lue os gl'andes caidir]ais sttigei]] er]] nossa discussão

5.2 Resultados e questões envolvendo hipóteses
sobre grandes cardinais

.À cxistêítcia (oii nãos de fan]i'lias do]ni]]aíit;es e]]] <'-oi. $> de (alpina,lida.dc nlenol

({uc 2"i f'oi objet.o de estudo de .Jcch, Prilçiy e Stepians. erltt'e outros. SaFle se: l)ot'
exeillplo: cine '2" < 2"-" + "2" regular" ]- 'Não e:lista uni nlo(belo inteti]ü cona u]].

ca.lclinal i)lerlsuia\el" iíllplica. quc : Não existe .F don]ii]a]]te en] <"'w. $> de cardjrlallclade

2""; \,er l.JPS41. Os atitoies mostiai'a.tn a.in(la. en] l.JPS41 cine não l)ode existia unia fainíJia

clotllilla.nte' dc tatitai]l]o ]]]er O] (]ue 2"': e]]] <"'n. <> se c foi leal lllensui'áx,el. ou se "2" < 2"'i

e 2" < N,.. '' Cot l relação aos gia.rldcs cardinais, os àitto]cs (len]o]]stiai]] (lue a existcn(.ia

(le hall)rijas dolllinaílt.es pe(luenas nessa oiclein parcial cle funções iiial)fica. \ia lcsultaclos

clc .Jenscil. a existê]]cia cle t]]o(lclos coí]] catclinais n cilsut'ávpis (o princil)al iesult.ado de

.Jeilsrn ut.iliba(lo pelos autores é o ".Jeíise])'s cove]i]ag icn ]na' pai'a o (ore /lzo(/(/: \;ei

ID.JS2al c' ID.Jsebjl. E]]] pkuticula.i: se assumitílios club não cxistei] ]no(lclos coii] ca.idin;.is

"l'-':u-á~.i: e './l2" 1= 2"' < 2'' seg--. que «ào po'le '*isti: -:«. "p"ç' 'P(H) 'i--. :'s],oil.la

a.flrlllativallleilte à Qtirst.ão .1.2. .\ (questão (las -fa.illilias doniillant.cs f)f'(iucllas' na pló

otclcrla <"'u- $> apare(e taí]]l en] Tios l)iol)l(.{]tas .-](i c : .3.:3 clo O/uílz /)r'oó/(/r?.$ 11\'ixinnr)l l.
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[)estacainos (lue; a paitii desses insultados que leia,cionam faillílias dominantes

clll <":u: $> (onl gla.ndes cardinais: segue clo (:orolário .5.4 quf: ü ciz:/l.sic;?2c/la de r7?0d(/o

coiro um c.braço 'Ali.AI q\tc i'esT)ondcl l)osltiuam:e.ntc it Queslào 3.2 11ílplicu a, e.tistêtlcia d.c
ill.odetoS COTA C(it'íltn(tiS ill.enSttr(ICeis.

11:xisto liTl] outro ]'csultaclo na [iteiatura quc relaciona exp]icitaí elite a. existêrlcia

cle uma rarllília doininantc de caicliilali(lacre c cin <'':u. {> corja un] fat.o tipológico. E]]
l\vat.831, W''atson al)ieserlt.ou ulll teorema no eIRa.l a. existêil(-ia de lmaa tal família. dor)linaílte

['e]acioí]a se a uma hipotese envo] \.,eil(]o es])aços enuilleiavelillellTe J)aia(olllpactos:

Teorema 5.5 (Watson, IWat851) E':-,:$f' "'~ ''P«ç' '''?''"',.«.,./~..«/. /,a,""";/,"''' .

sel'nr(lcel c.T]L um. fechado c 'liscret.o não-er.ull\tl'.l * 1. se c sor.t.ltt.e se e)isto: \nlln .lnr«íl.iü

(/o/r2. 11alz/f clr?. <"'u. <> de crzídzl !rl/?lí/a(/c í a

É macula.l apiesentat se a scguiilte (luestã.o

Questão 5.6 L'.z;isffrr/z,l r/.nd/ogórs,l r/o rt,ót///a(/o de bí,'ü/srlfl- pa/'rz a /'/'o/)/'íeí/íz(/c (al ü'

No raso (la. Qllestão 3.CI a(iJ]]a. obt.iveí]ios ui]] análogo para o "somente se" . usando

a. llipótese a.di(iolaa.l ".V é loco.llnente (Olllpa( t.o . O iestlltado a seguir niostta. talllbónl

([ue: sol) certas lli])óteses. a seguinte anil'i)lapão po.-]e sci feita: 'se ]louver ulíl iltodt:lu

colr] uir] lül es})aço /oaz/?7?íri/( cor77./)r?c/o e sepaltí\'-el .V (]ue possua a ['ro])liec]a(]e lal e

que temi)onda T)osit.i\a.mente à Questã,o .3.2 c]]tã.o cxisten] modelos iilteiilos com ca.tdii)a.is
nle i-is -tt ! á.vela ' '

Teorema 5.7 .4 (.z:/:.s/fr?'?:a '/e r/rrl (-s/)a(:o io/)o/óg/co T] q /f .$c./a t///7 lal-c.s/)aç'} /oca/-

rllctttt co upaclo selJaiácel ( íittr, cona;cl [tu ILllt .f(.c-+la(]o e d]s(i'eLo irão e.rltiTltcíát el iTttT)lictl

ü (.tis] .llcin d( l níl .frn lítio (lot }.i;rftnle tlit (""u. <:) ([(. cai'd,inutidK([e ]leltol' o\l illiui] u c.

Demonstração : Seja .V ]]]] f'sl)aço [ol)ilógico coillo no enuT]('ia(lo. (or]] stlbcoTljll11tos

// [t'cala(]o e c]iscrcto nao ( ilul ciave] c /,) eíluii ctavel clctlso. ('onlo r/ > Í/)l. poclei los



supor s p.g. (!ue //:= ui \u e (luc D:: ul note cine, nessas coildlções, ni \u não possui

pontos isolados erll .\'. Seja {/l;. : o < HI, H < c, uma enuJnelação dos sul)colljuntos

fechados e discretos de u. Pai'a, cada [3 € a. \ u tonlanlos [,'Õ unia x.'iz]nhança; amei'ta cle
8 que sat.isfaça

li ) [''o n lu- \ «,l

lel (,'..i Ç Jto, o«d. A', é t-.n sul)co«ju«to co:npacto d. X'

Corl[o ü..'i \ u não coiitén] pontos isolados cm .V. é fáci! ver que ('.3 e Z.' J n u são

infinit;os. Pala ca.cla ü < H cle'fitlimos un)a função .r. : (w] \ ul -> u poli(lo, pala cada

B € («:1 \ «;),

'.' ', -{ :"'''' ' -.'se tís n P. :f $
caso coiltiáiio

(leda unia da.s ftiilçõcs de .F = {./. : ü < n} est.á belll defiílida: tomemos a- < h' e

'? C «,. \.«, tais que ('j n /l, / ç). Como ç) # (;j n R* ç A', n /':, IPo!' l2)) c /] 3 n /':. é un]

cotlj.indo flnit.o(po! sei uln fechado e cllsc]et. coi]t.i.lo i]un] conlpactol, segue que ( ':3 n/'.
é um tillito não vazio c ])Oltailto tetll llláxiiJ)o.

.Xfii'damos (lue F := {./':. : a < H} é dollliílaiJtc em <('i\hlu,<>, o blue nos ó

suficiente. De fat:o: seja clarla g : (nl \ ul -> n aibitiátitt. C'onsidel'ellaos a col)el.t.ura

abeira Z/ de .V dada i)OI

Z,/ \(«.;- \«;)}U{('i\lal.3l+il: 3Cln.\ul}

INotc blue. pa-a cada J C ]u- \ nl, gl..a) + ] = {o, . . ,w(al} é ui]] slibco:}.l.iílto

hálito e por.cinto fe(-bacio de .V, l)ottai]to ( ':j \ (g(.i?l + ] ) é u] ]a \,izinhailça abert.a de ..i. e

ilaais aii)cla. segue cle(ll que Z- :j \ IW((3l+ iló o único al)'ito (lc a quc conté]]] 3.l

(:oillo \ '; ull] lal espaço, existe /':' C D Fechado e cliscleto tal quc .S'fl r'.Z#l = .\
Seja agot'a c} < H tnl (luf» /'' :: /l,: temos (iate ./.. dolllilla. g. pois pa.ia. ('a.da. B C Int \ n'l
\ale cltte

(/ .. \ (//1 :?1 + [)) n /;. / o
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do«.le r.1 31 g1,.3), co':fo:.-.e .l.s.ja.l.

:\pll(ando noTaR el te os iesttitados sobre graíldes ca.lclinats (]uc coíllentaíllos, ])o
(!er] os apreseíltai o seguinte

Corolário 5.8 .4 st/nrl qrlc 2" d i'cgt/./r7./' c qu( 2" < 2": . .yessaÓ corzc/zç(j(-s: .se c.z'zs/?l/.

\l.itt ta,)-espaço T\ locíiiilletlt.c coínpa.clo e separaucl. (]ll.e colltcrllta; llnt .jecl\udo e ([tsct'eto

n,ão-en\ mcTnt'el cotão e isto \cíll 1110(lci.o i.t-tt,eííto carro ]rí] (a.(ti nl íttp.lls\t.t'áuel. B.

:Xssiill, a discussão (!a(2ucstão .5.2, (luaildo lestiita à classe dos espaços locallnerlte

coillpactos seda.rá\eis, ne(essaiianJcnte eil\ouve discut.il a pieserlça (le gl'alJdes cardinais.

5.3 Famílias cofinais e os invariantes ddclXI e ddcijXI

No Teoicnla .3.7 gai'ante se (]ue sc existia um espaço .\' satisfazem(]o as lljpóteses «X

T] lz l espaço localilleilte conipa'to e scpaiáx.,el coíll ulll fecllado e discreto não enuineiá..,.el«

eiltà.o c\isto unli\ falnl'lia cloíllinailte em <":u. Ç> de carpir)alidadP /7?c?loi' otz zlgi/í// íz c: l)o-

deiíai[[os nos pe[gtint.a] se é possívt'l estin]a.i i] elhoi essa limitação supellot lobservainos

quc o calclinal c é utilizado ]ia (len oiisti'ação do teoteína e]]] (luest.ão para [illiit.ar su!)ei]-

oillleJltc un)a eílumei'a.qão de io(/o.s os fecllaclos e clisci elos contidos no denso cnulneláve].).

.Já. tive1110s essa. preocupação en] "oferecem lmia limitação supeiiot lllais adulada" rlo filial

do (lapltulo 2 (('orolário 2.9, página. 25): ali, substituímos uma liiilit.anão supeiioi' dada
por 21(x) pala. ullla dada por l/'ol, onclc

/'o = {G Ç n : G é fecl]ado e clisc]eto eí]] .V}

No eílt.aJtto. ])aia o caso eill (lue D ó eiiumelá\.cl. a cat(lillalida(le (le .Fo l(iue ó

11esse caso obviailieíite ilicnoi' ou igual a cl irão pei]]]ite cn] gclal unia. limitação superior
ITlais af)-ti'aLIa. já, (lue IJ:'ol = 2" = ( oii IJol = ü' coilfotnie /D co:.teillla uin fcclJa.lo

e clãs(feto i1lfiJlito oii não l.já que to(los os si]bconjuntos (le u]]] íecllado e discreto são

iguala ci tc fe(lindos e (lis(.retosl. .Àssilll. siillpleslllelltc "elluillelal'' /o(/o.s os l(.cajados c

cliscictos colll.tolos [lo (lei)se ellllil)clavel lJao vai. eln geral. nlellJotai' a estai atira. pala o



caso se'l)a.sável. Pocleínos. r)oréln, obter' limitações nlelhoies usando fa.mílias co./Traí.s ein

<.F'o} Ç:l. Ousei'xaiJlos (lue n]es]]]o no ca.se en] (late .;'ol := c: e possível (lue .Fo ('orlterlha

famílias coíiilais cie ca.rclinalidades está'itatllente menores (lue c.

Exemplo 5.9 (;r/! empa-ço mf'/r ll;dc'c/ ,V r7r/c /)oss?zi t&r/z st/ócorz./rzrz/o crz?zrlier'(íoc/ (/c/?.se D

ílxic sntisla::

(1) .Fo = 2"

lel /i:.zz:.s/( C C /n co./7rza/ ern <=Fo. Ç> co/lz C = '-'

(','o??sfl'rl((io í/o [.z:frlzJy/o. Seja. .V = (ü' x u) U {u x «,}. Daillos a .\' a sc:guillte topologia:

os polltos de H x u sao cleclaiados )sola(los e as vlzliillalaças básicas clo ponto u x D sâ.o
da forllla

B« x «,} U {<É. ,:> : < «; . , > «}

\.'eiificttções totilleiras ga.mantem (lue a topologia. dada está bem definida. e .V (pol'
sci- cla]aii]e11te u]]] espaçc' iegula] de base cnu ]eiávell é unl espaço meti'izá-.,el. D = u xw

é d.n:o .-i« V, . pa-a ca']« ] < « < u t.:.. s. q-:e «; x « é --:n s«l,..«j:-«to f.c}.«.lo .

cliscict.o ii fiiJito de .V quc "colltl'ibui" jóia seus sul)conjuntos) cona 2"' feclla.(!os e cliscietos

para. /'o. cloilde Í.7-ni = 2". No entanto. C = {..; x /7 : ] $ /1. < u} é coflnal em Fo lilote

(luc sc (; C /) é fecllado e clisciet.o em .\' então G' ílào l)oclc iritelceptai infinitos "níveis"

«, x {r?}.já que sc # Ç /) satisfaz lÍrz < «, : H n(«, xÍ7/}) / Üll = u., erltão «, X «, é un]

ponto dc acullllilação de #l. H

Neste tias)alho. considerarelilos scillpt'c, pala um denso dáLIa /,). ,ro ordena.do [)cla

ii cl.irão; assim c./l/'ol = c.fl/o, ÇI. (.:oillo IJ:ol "oílaite" caidirlais entre u e c no ca.se

scpatável. a icléia cle traball]ai co]]] falllílias coflllais eill /'o ó llastante [iatiiial . c' foi ol).loto
(le estudo pot Szepty(ki e \,''augl]a.11 e]]] IS\,'9SI. Nesse ti'atalho: os autolcs intio(luzida.Tn

os scgliilltes iilvaiiantes cardinais:

Definição 5.10 (ISV981) Dac/o «/« í$/)aço rop-/óy/:(o .V, o.s /:,,z'a/',:««/f ca?../?,,a;s (/./.'(-VI



F ddctç.X ) sã.o {lefillid.os dn. seg\ti.nt,e Joitita,

(/(/c:(-V) = r7?1l zlc/(/'nl : /) d (/Friso c/lz .V} + «,

(/dc](-VI = rrzzlzÍc/(/'ol : D í derzso e?l? X e D = (/(X)} +w

Note club pa.ia. o espaço -X do Exeillplo 5-ç) telllos (/(/c(-V) = (/dc](-VI = u :

l/'o = c (é fácil vcr (luc pala ui]] espaço 'V arbitra,iio tem se r/r7c(X) < (/dcl l.V) $ 2d(x)

«las 'l.ataca-«os q«e (/'/'l.X' l < ././.- (XI é co:«ist..«te (IS\,'0Sll).

Poclenlos agora apiescnta! lula estinlat.iva, mais afluiacia })aia a. cai'diilalidacle da
fan[ília clo11aina.i]t.e ]]o feoieína. .5.7

Proposição 5.11 .Stz/)OJZ/?a ql f c.z-?:.-/rz ?z/7z es/}a.ço -V .dize sc./a l/.rlz lal-cs/)aço 7'] .se/iardi'c/ c

loculinc,}lte coirll)acto que co l.t(ilha ,uln Je.c.l\ciclo e. discifto não-fnulnc} útil. Ncssns condições

E..riste ]]]]](i. J(trio llu do lltttrtrltc cllt Ç"\ u.::;) (Le cnl(Inallll(l(tde ddc.tt'bt b.

Demonstração : Basta fazei a.lgun)a.s Jrlocliflcaçõcs na deinonstlaqão do Teoienla .3.7. Se

// ó ull] feclla.do e disctcto não enulrlei'a.vel: l)odeliios supor s.p.g. quc ele e clisjunto de un

subcolljunto (censo enuillelávcl D que satisfaça c./l.Fol = (/(/cil.V) = n. e (.onsidf.ta1110s

(.: = {('. : Q < h} uil]a fan]t'lia cofinal e]]] .Fo de cai'cliilaiida.clc' iJ}Ílliillz\. Supondo

H - u. \ u e D = u e definindo "vizin})aiiças ('.j e funções ./.," cxatanlclite corllo na

del lonst.i'anão cle 5.7 jsubstituirldo a c13umelaçã.o dos 7':'s pela eillii lotação dos (.'. 'sl ei)t.ão

é fácil vei'ifi(ar cine a família .F = {./1. : o < H} coilsti'llícla. é (loilli11allte eul <("i\h}(o. <>.
pois da.da cInGia g :(ü..'l \ nl -> n arl)itrát'ia poderllos coJlsidel.ar a nlcsnla. cobcltui'a al)ei ta

# de .V dada poi'

# = {-V \(d- \ «,)} U {Ü'.s \~(g1.3) + ]l: 'j C(..': \ «;l}

.. .le .V ser -:«.("I "paço, p''l'-l.os 'on.a' r' C O fccl.acloe 'lis'-.to tal q«. S'/lr',m) = .V
('o1110 C e cohnal e]]] .Ft) l)ocleinos tolllai a < n' [al (lue // C] ('.. e asslil} ./:. dota)ilha g. pois

])ara cttda ..'3 C (ul ~\ ul xale- (lue

(( i \ Igl.:?) + 1 1) n (r.. # ç)

73



donde/.(..'?l> g( il, collfolme deseja(lo

OI)selvallaos tanll)éill (lue o in\.,adiante (/dc(.XI pode ''substituir l.Fpi en um rc

saltado semelllante ao clo C:o!,olário 2.9(veja a segunda. parte c]o éter) 1] 1 do Teores)a. .3.15

a seguill. :.\nalisanclo as denlonstraçõcs cle ,li.7 e 5.1 1: podemos nítida desta('al o scguiilte

Fato 5.\'Z No Teolelna 5. 7 e }aa. PI'oposição 5. 1t., l)oclelltos substi.{u.ir Q h.ipótese "o f-spaço

é l.ocutn\fnt.e (otllpücto" po'' :to(los os pontos d.o fechnílo e (li.sct'e.t.o Tlão-e,rlttirtciáuel po$-

s?/ er7? ízril,a t:/l,:Ír}/zrzz2ça com/)rlc/rz ". H

De fato, os tiili(os pontos para os quais pi'ecisainos de x.izíithailças coilll)a( t,as são
os pontos do fhc]lac]o e desci'eto 11ão enunleiáve]. Assim: nossos ]esultacios -.,alen] nullla
classe blue c0?2/drn a cla.sse (los(üj-essa.ços loco.Ingente compactos e sepaiá\ eis. No cita.arlto.

posslvelll ente é ila classe dos localllacnte conapactos (late serão plo(alados exemplos pa.la

a. a.pLicação desses i'csultados: e l)ot' isso l)iefet'amos ellutl(iar esses resultados l)ai'a essa

(lasso. Na pt'oxin]a. seçao ta]]]beri] enun(]a.lemos ullla serie de insultados pala lo(alia)elite

corJl])a.caos e localmente enunleia.vellJlclite compactos nos quais a mesma substituição de
hiT)ót.ases pode scr feita: e mailtereiJlos esses eílrlnciados })elos meslllos lllotix;os.

Com telaçã.o aos invadia.ates c/(/c:(-VI e (/(/c] (-XI, eles desen]pe111]arão un] papel au-

xiliar' na. pró\ima. seçào (lla (luar ail)da trata.reT'nos de ca.sos sopa.I'a\reis utillzaiiclo f'aillílias

([ojllina,ntes] pois: t.ia.])a.]]]anc]o-se co11] unia ]li])ótese do tipo "-V Tt: sepa]'á\el. cona fe-

clla.(lo e discreto inflllito e sem l)autos isolados'' : poderemos ol)tei bons ieslilta(los a,penas

t.-al'al}..«do co:« ca.'li«ais 'lo tipo ../IJ:o), no se-:tido de q--e ''se .lá t.«.os .:;«- de..se

enunieiá\:el D baia. o qual /'o cuinpte deterá-minadas condições (lesejaclas, não é necessál'io

calcular '/'/cj(-V)" Assim. ././c:i(-VI cuiclaiá apelaas de "casos paiticulaies"

5.4 Resultados envolvendo o cardinal De

invariantes cardinais assemelhados

O ol).ictivu desta sfção ó liiovai i('salta(los ellvol\:í'ndo a Pior)iieclarle lü) c (('iras

iiavatittiites caiclinais associados a [a)}lt]ias donliilantí's. .ÀI)rf'scilraielllos icsullados cga



t.avos ])aia a PropJie(lacle(a l cine. restritos à classe (los localmente coillpactos e lo(allrlente

eniinlela.vcllllente (.oirJpactos: coilstituein resultados riegat.avos nlals foices do (]ue aqueles

que constalal ila Sul)senão 2.2 do Capítulo 2. Ti'abelha,ieiílos ilo geral (om cat(liilais do tipo

c./(/o) para. D un] enumeiá\el denso. E im])ortante destaca.i tariibénl: nest.e íiloinento.

que o (atclinal i). definido corno a. caiclillall(lado nlÍniJlla. de urna fanlílla doJlliilallte li.e..

coüilall cn] <"u, Ç"> satisfaz. t:a.mbéi]] i) = r7z?l/?{/) ç "u : D é doiniliant.c etn ("u. <>}(cf.
1~,nsll, lsiJosl).

Teotenna 5.\3 Seja X \l.In espaço T\ l.ocul.lllel'tte compacto e sr.])üt(i:uel q\LC, colltcTthn sub-

corljuntos dls.itllltos D c H t,uis qut [) é ulrt (tenso el-tun\fl'áue] t. [l é uln Jcc]lado t üiscl'eLo
iTljlíti+o. Sapo\lula qu-e

c FÇI'D ) < Ü

Ell.lão X Ttão pois\ti a PI'o])}'if,ande l~n)

Demonstração : Sejtl H = c./'l.Fol. Eitunleral)los D = {(/. : rz < w} e H' = {.?:,: : ri < «,},

N' Ç f/. Pata cada .i'. € #' toi aillos [ ,. vizin]latlça a].)Cita de .[',: satisfaz(-neto

l l l l.',. n #' = {.i«}

lel z..',. Ç /\ «: oi]de /\« é i]n] sul)conjunto coillpacto (!e .Y

Seja (.: := {('. : ü < H}. H < t), ullia. fai]]ília. colar)a.l e]]] .ll:n de (aldinaJidaíie

n)íltlnla. i)e tlloclo análogo ao (lue fizermos nos insulta.dos da scçàu ant.erioi'. clefiilimos

pa!'a ca(ia n < H uiija função ./'t,. : //' b+ /) pondo; ])ai'a ('aGIa .?:. € //'

/..l::.l= 1 '/, ''.leJ = ~,««{, :d. e(,.nc'.},se('«ní'.. #çl
l (/t) (aso cotim.ratio

De A' < t) (c idellt:iflcalido llatllralmri]te {HD, <> corja <"u. <> a paitii (lc nossas

enurticiaçàcsl. {./. : r} < H} não ó íloilJiílante elll<UD, $>. poitarito

Í;K) 1] c n/)llb'n < h'lla # ./':..)



e Doira.isto a cot)eit.uia aceita

Z/ - {-\'\H'lu {t,',: \ {d: C D : : çJ, -d. '/,::: g(--)} : ~ < '-'}

tesa.erllunlla(julJtanierlte com OI que .,V nã.o possui a Piopriecla,de(al,já (lue se tivéssciTJos

/'' C D fechado e discreto tal que S'ZI r',271 = .\' eilt;ão. t.omando se a < ft tal quc /r Ç (I'.*,

tei'íamos (cojll alguirlciltos análogos aos do teolcn)a anterior) que .q < ./., o quc nos levalja

a uma colltiaclição com 1+) H

É fá.cil veriücal que se // foi uni hcl]ado e clisc].eto iJ)finito e scrlz /)oníos ;se/aços elri

..V. ent.ã.o D \ /7 é denso em .\' senapre (luc D fo! denso ei]] .V: ta] verificação 1lão necessita

cle axiomas de sepalaçào. nla.s. se assumirmos o axioilaa 7't: /) \ # é tlecessariamei t.c

um denso iJlflnit.o. Poisa.nto: sc .l\' é tlm cs])aço Ti separa.ve] quc contén] un] dellso /,)

sa,tisfazendo l OI = (/(-X) = ü' e lml íec1]aclo e discreto // seno por)tos isolados em .V, então

/) \. /7 é denso e in \ ml = «,; mais airlda. poctenlos aÊlnia.i (luc c./l.Fn\n) < c./(.Fol

liiot' que se Ç; é unia família cofiiial ein /o então{(; \ //: (; € Ç} é cofl«al cni /n\x;
ctl] paitic-lai, se '/(J:'o) = '/(/ci( V) e«tão c/(/'P\}/l ' d(/cil-\')). Essas observações nos

permite'ila enuncia.i' o seguinte

Corolário 5.14 S'ílrz .V ?z//? es/)aço 7't /oca/rr7crz/e cr9/r!-pr/c/o c sc/)a/a're/ quc cora/f/?/zíl ?t/iz

.l(chamo e discicl.o illjlnito (, sc,{n. palitos ISolÍt(los t: l X. S\tPoltlla. qILf,, l)ni'u algttill [)

Llenso t:ítlLíílcrút;el eln X., cfl.Fnb <. 1). Então: X lado é ull Çu.)-cs})nq.o. Ent l)ni'ticvlüi .

$f X é um cst)uço }lns coltdiçõcs (tn,(lus pata o (l\Lal tl({c\jXI < Ü CÍttilo X l\rio possa i n

Nosso plóxinlo icsujtado teíll tinas partes: a ptlllieiia é esscilcialiíJcntc (levada

a Szept.]y'cki e Vaugllan jl'eoien]a 8 de ISV9Sj: a]i. a parte (] l do scguirjte teorelila. é
aplcsellLada (le unl nloclo que hão usa a llil)ót.csc "o denso e o fecl)a.do e (lis(i'eto sã.o

dis.ltlrltos'' mias a !nesilla é sul)stitui'da. l)OJ u111a assctção cite e coiisc(liiêllcia dessa: "o

feri ado e discrf,to temi iiltelioi vazio' 1. E ilttei'essallte. l)otéill: al)leseíltal essa piiil)Cita.

Falte a(]utt ]lai'a (]tic ])ossarlaos coill])ata-la (oill a segttllíla.. (lttc trata do caso "sepal'av('l

e lo(a.Ini(,iate compacto". \eiiflcar)clo (ltle. par'n la) ('spaços Ti localnlellte coílll)actos e

scpaiaveis val(' (luc. ílaclo um (lellso etaulllclavel /,). fanll'lias (oflnêtis 'pe(lutei tts" en] .Fn
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nà;o })o(le111 sei "tlliiito pc(luenas" bela.s de\'elll garantir (lue urlla cei'ta. ÍaillÍlia. (le fUTIÇães é

clomiílantel mas (late: poi' outro lado, uílJa família colina.l 'pc(luena." em .Fo já ó 'gta.n(le

o suílcieilte" pala. limita.r super'iorl-rlerlte; de modo cstl'it.o. a cardinalidacie (le ílualquel
sul)corljunto fechado e clisc!'cto disjuiJto cle D.

'teorema 5.15 Sc.In .\ ti}» ta)-espaço (fttc contcilhn stlbcortjuil.l,o.s (li.s.]ttrt.to.s [) c H tais

que D é um s !bCOt-l3UTtLO (le a,se e t{ é uTlt fcchíLdo e. (lisct'eto iit$1-fito. Então: alem as
seguintes rl.lii'lT-lnç.Õcs:

lil # < c./(/ol c, rl?a/:s a/:r?(/a, lm < (/(/.'(-X).

.Zb SuPoílhtl ai))(]n quc X. ( T\ : locülllle,l te coirupa-cto c separar(l r. (luc o (le.liso [) bati.sla:

1/)1 = d(-X') = u.'. .''-''es.sízs corzd/:çõf.s, D $ (/'(J:'ol e; /r?aís r/z:lzr/a. t) < d(/cl l.VI.

Demonstração : Para. a piinaci:'a afltn]açào ct]] ( 1 1, se.ja11t H = c./IFol e {(.'.. : a < H}

unia. erJullte'tacão cte u]]]a fan)fita cofi1]a.l e]]] .F/o (.lc t.anlanllo niinlmo. Sttpollllanlos poi

absul'clo (lue 1//1 a: H: e]]u]]]eia,]i]os ei]tão un] slibconjuiit.o H' Ç /7 jde tamallho H) pot'

/r' = {.z;. : a < H}. Para. ca.da ü < H. tol'naíiaos urna v;izll [Jailça aberta (.'., de .z;.,

sa.tisna.zcndo

(, 1 ( ,, n //'

(í.} ( '., n c'. = ç]

(N.t. q«-., na: 'o,-diçõe: do .,:«-«dado: basta to-«a- (I'.,

(.lot)si(lcierllos agora a cobertura abcit.a dc .\' dada l)or
*\('-'. -. « '\{ .,.n) )

Z# /7'} U {('.» : a < «}

e consideremos (/ C /) [ecllado e cais(loto albittái'io: toda.ndo-se a < H ta! (ltle (; C C':.

segue (]e iil e l;/il (lue

.S'/(G'.&/) Ç .S'fl(.'.:(i/l Ç .V \{.r'. l

logo ZJ e D [cstcnlunllarian] (!uc .\' não é un] lrll esl)aço. o (late é villa coiltia lição. ('or]]

relação a r7 < (/(/rl.V). (omo /7 é djsjul)to clp uJll subconjunto denso rclilos (1)le' // não



possui l)Olhos isolados: donde, se E' é 111 subconjunto der)se cie .Y satisfazendo (./l.7:EI -

(7(/.l.V) basta t.al)alh«: com o dc-,se E \ /7 e teia-,.os ././.(,V) $ '.rl/E\n) < '.f(y:EI =
(/(/clX) c basta aplicar a piinleita paire(te(]) pala # \ H

Pala (2). D < /c segue diietanlente do Teoienia 5.]3: já (luc H < i) implicaria

que .V não possui a Propriedade (al; co]]] relação a t) < (/(/ci(-V), já. obserx,amos (lue nas

condições do entmciado o íe(bacio e disctet.o # não possui pontos isolados e: portanto, o

resulta.c]o segue (]o Coro]ário 5. ] 4. H

Note (luc, cona este tiltlmo teoienia. podetlios aflrillar (lue. se existir un] Jllodeio de

.Z//C quc tenha um espaço QIH) co]i] IJ - (''l (lue responda aflriilativailaente a Qliestào

5.2 então nesse modelo, aléila das desigualdades üi < 2" < 2"], deve -.,alem taml)éi]]

«,- < c./l.L ) e D < c/(E,) (além 'lasso. lelllbtanlos que 'le\,e vólei t = ..,1 nesse modelo. já

'l"-. « < t ::::> 2" :e«.a ] .l)).

Pocleinos agora api'ementa.r cima caracterização t.opo]ógica. do car(]iria] i)l na late
I'atum'a. diz se (]ue o iesult.ado a seguir mostra cine un] "cardinal con.lurJtístico' é ta]nbén]
um "catdina.] to})ológlco"

Teorema 5.16 i) = ] Dz, Olltlc

a. .«{lc? : «:.:.'e «,« l«l-../,«ç. r. .- P«,.í-c/ «m -«b««/««/o, /,:4«,,/.

D c ]] l.a.is (lue D é eil\ttllet'áuel defeso: H é lrcllado c (ilsci'eto

itl.$n,ito. C é colinas erra Fn e cada, ponto de, H T)ossui \u ta

t'?l:;?!/?.an(a. co rrl./)íz cZa }

i)Z = /72?7?llC:l : r.z:/ló/e z/./lz la)-espczço sc/)a/'dt;e/ e /oca/rll(rz/c cariz/)rrcío cora?

sub(,oíljuílios (lisjuTI.tos D e t{ t.üis (iue D é e,tl\tlTtft'áuc\ (tenso. ll

í Ject\ado f, discreto irl,Íiiti,to e C é cob \nl ei l FD\

J?zs//Pcíz//t,r/: As den]onstiações (]os T(-oielllas .5.]3 e .3.15 Tios garantem (lue t) Ç a. Içou

fol'n)e observa(lo rlo final cla senão antciioi (1)ágina 74il: e i)i $ i)2 é iil)e(licito: !)aia
estabelecer a tgitt\l(la(ie. basta vetificai- cri(' t)Z :q i): o cltte faie]]]os exj})i]](]o ui]] f'xelll

1)1o de ui l espaço {o1)oloõlco quf' sa.tlsraça as con(liçocs da (leHiliçao (le i)z e clltf' l)ossua
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uma falní[ia. cofilla] de ta.ilaan]lo t) ila, família de fecliaclos e disco'fatos contidos no denso
cnullJci'á\.el.

Pois bem: t.orllenios {.V,, : rl < n} uma família disjuilt.a de conjuntos infinitos.

cona X.l = a p',ra t.odo rz < u. alada um dos colljuntos -V. recebe uma. cnumetação

..V. = {.z:..,,: : Tlz < u} U {.z;...}, e coílsidet'amos .\' = U .)i'.. Damos a .V a seguinte

topologia: os pontos cla. foinla .z:... pala /?, 11? < u são decJaiados isolados e cada un] dos

porlt.os (la foírJ]a .]:,...,, para rz < u têir] (omo vizillhanças tlásicas os con.juntos cla filma

B«.; {;z;...} U {.-... : ," > ?:}

Ou seja. .V é a soma topológica dc D espaços hoilleontoifos an-+ l coíll a topologia.
da Olc]em: t.alllbóin é ftt(i] vei que .Y é hoi]]ei310ifo a ui]] espaço ©(,4) pa.ia. o caso de ,4

ser unia família efetivainente disjuilta. (lue pa.rticio]]a u c] u conjullt.os infinitos. Segue

(luc -V posstli a Piolnieda.de (al, e. nla.is ainda. !lote (lue .V é n)ctrizável. .V é poeta.nto

uil] espaço l)orina] que ó (]ai'a.dente zelo-(liniensional e localillente corllpacto. Fazendo

// = {.z:,:,. : r? < } e D = .V \ # telllos que D e É7 são dis.juntos com D cnltnlei'áv-el e

denso c // fechado c disciet.o infinit.o. Vamos atola. corlstluii' uma falttília don.ina.nt.e cle

caLclinaliclade t) ena /o: seja {/,. : o < i)} ullla farlaília cloniinant.e em <"u, $> e para cada

a < i) cotlsidcie o fecha(lo e dis(Feto colhido elJI /l) claclo por

c'.. {.:',:.«; : «, < y.(,:)}

e tolllt' C = {('. : Q < i)}. C é cofii]al ei]] .IF'o: ])ois: (!ciclo G' Ç D fecha.do e .lisciet.o

devetltos ter obriga.toriatliente G n l-v,. \ {.r,:.,}) finito l)ara t.odo rz < u, don(lc pocle1110s

clehilit ljíila fuilicao /r; : i p-+ a poi)do

/sl,.l - li '"'l'.7 = "...-:{,n:.-,:,,,: c(-x«\ {.-..«}lna}, se(-V«\ {...,}lnG#o
1 0 caso cona.lál'io

e. toíltalado se a < D tal cine ./'. > /G t.etlaos claiaíl cillc ('; ç ('... O arguilleilto de

clonliilação de ruilções Tailibóll] l)ode sci iisaclo para ulila vciiflcação alteinatix.a clc (luc

.V possui a Plo})!,i(.íladc lí/l: ('oílsirleiemos /y lillla col)eltilJa de .V fotillada pot afeitos

l)astros. Para (a(la r? < u i)o(leillos h\ar [',: € Zy ttl] (lue (',: e vlzln]latlça bastca íle .t',:.,.



Defltlimos eittão ./ : u -> u portcío ./'(r?,] = z] + ] se ('« = B«::. (lorll isso, segue (lue se

a < i) é tal que ./. ({omiila ./' então .S'ZIC'.*,Z/) = .V. ('oilao D é um conjulato denso de

pontos isola(los, .V é unl (al espaço.

Nas clemonstia,ções dos últimos insultados usarllos essenciallilerJt.e a finitude da

inteisecçào cle un] fecllado e discreto contido dum clellso cnunleiável cona uni subconjullto

(empa(to de um es])aço tol)ologicol na x'ei'Jade, seria suficiente })a.ia nos blue a !ntersecçã.o

fosse feita colha un] subconjunto cdu.277.ergue/il/.f?z/f caIR/uac/o. f'Cita essa observa.çã,o, segue

que: com as files as deilloiistlaqões. ficatl] dcnionstia(]os resu]tac]os aná.logos aos a.ilt.cl'i

pies para espaços localnleilte ellumeravelinente conlliactos.

De (eito modo, llossos iesultaclos en\'olvelldo o ca!,(lillal i) ])I'o( ut'aias esten(ter ])ara

localmente eriun[e[avclJ[[e1[te coTn])actos. en] condições fila.Is gciais, iesujtados do t.ipo (lo

'l'eotelila 2.4 e clo "Corolário clo Lema" IGoiolá;rio 2.6): iilcltiitlclo a hi!)ótese cle collapa(i

dac[e enumelave] boca.] ])aia ui cst)aço se])a.ra\'e], ei]tão, n]esnio (O]i] íecllados c discretos

inílnitos cona.idos rlo denso eilunleiável lo que nã.o beija petirlitido numa ut.ilizaçào dilema

do (lotolário do Lenlal, base:a ter aigurll controle sol)re a cai'finalidade de villa fa,DIrIja. co-

fl[ial ''])equcí]a" ]]os fecl]a.dos e disco'eT.os contidos rJO denso: se esta fan]ília t,ive] tQrnanho

rllenoi' (lue t). o espaço en] (questão ílã.o l)ossui a Plopiie(laje la). No espírito de expli(itai-
essc desejo de aillplia.t o 'reoi'etila 2.4 e o (:otolário 2.(i c dc ol)termos um enunciado o

tllais gei'al. \.amos pt'oval o seguinte

Teotenta 5.VT Seja X ur espaço topológiu) c 0. X caT'(!iÍtais in.$1iitos. Sllpon.hu (lut

cl-islu T D C X (tenso e H C X l:ec.}\n([o í: (]iscTcto (m X tlut. subi.sfuçílm s stg\tira;cs

1) 1'0P \' ictln ([cs :

ií)lo
-a
(' c D Í /~/ que ('] < À, ín/cio rn/7 = ç]

1;;:) H
?lzl?l) S'e

Sttponhn ttin.dct (llt.f: X é localíilentf: crl.u.ii.ei«I'e.Irxlí:ute cniTtpncto e {l\te R <- ai~0.XI
Oll(]í R f ato.xl são dít(los l)or:

l/i{ ) ó: = c.f( .Fo l
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It') t)(0. À) = r/?.i/Z{.F Ç 'À : F é (/or/i/:lza?zzle e7n <'À, Ç>}

BILião, )\- não ])os. tti Q Pior)}'icdade tu)

Demonstração : EnumerarJlos D = {(/. : a < À} e H = {.z:j : íi < é?}. Pala cada .? < f?

toma,mos ( 'B viziilllal)ça, abeira de .z:ü' satisfa.zendo

1 ] 1 L''# n H = {:«,3}

121 (,'.j Ç /\o, onde /I',s é um subconjunto eilu"rieravelnlente collapacto de .V

Seja C = {(,'( : { < h} unia família comi)al em .ro de caidinalid*.le íl..'nlilaa.

Observamos (]ue, pai'a quais(luar :8 < a e { < n. /\'s n C:{ é u]]] fectlado e clãs(neto contido

erJ] /\'.j cine é u]]] subconjunto e1lurilei'avclrllente compacto dc .V: segue (lue /I's n ('e é
íliiito. .'\ssint. ])odenlos clehnii' })aia cada. ( < ]i!] a. fullção /b : // p--} Z) polido, l)ara, cada

./e(z:J) = 1 .( le(:::: n?«.z;lJ:dJ c t.':3nc(},se (.jnc(/ç)
l (/o caso cont.bário

Por llipótese, tcllaos H < i)(0, À], doílde. idclitificando nattila.]mente <n D. ç> com

/oÀ:Ç> a pa.útil de nossas cililR eia.Çãe's. {./} : ( < Kj. não é doilliiiaiJte ein <//D >
porta.nto

1+1 (3g (: nDI(V( < Kllg # ./k)

('oii] o auxílio cla, rur)ção g, quc não ó doínillada ])oi' llenlauJlla das funções de
{.Ü : él < H}, constluiieillos ullla cobeituia cine testetrlunliatá (julltaineiiLe com D) (lue

.V não pois\li a Pior)piedade lal. Observa.mias (lue, pat'a. cada H < é?. o subcon.lullto de D

da(lo pot {(/.5 € D : (} < ?/. onde (/,? " gl.z:s)} teJ caidi lalidt\de nleilol (lue ,\: foRO. poi

1/1z/ll, tem seu fecho dis.junt.o cle Hi T)oitallto o al)cito bs (la(lo poi

\ . = r'.J \ {./:; € D : J < //: ./,, = Í/t7;,jl}

ó unia \,iziilllziiiça de ./ ;. (late satisfaz \,J n // :: {.z.;}. e. (leÊllií)rio s(. a col)(:i-tília
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ZJ \ m} u {pb : ,3 < o}

telllos cine \$ é o único abert.o (le ü (lue contém .lõ.

Seja agora // C D um fbclla(lo e cllscieto arl)itrálio. Existe { < H ta] (lue /? ç (~&

Po:' 1*), Í/ # ./(. i'g'

Íl:j < ll/;(.?o) € {d8 C/) : 8 < r/.(/,, =g(.r.3111

donde, peça. definição de /( e de \,',j, (,'e n b'b :: ç] c polia;nto

SZ( F',#) Ç S'Z(('{,Z,/l E -V \ {;rB}

e assim, pela aibiti'adie(jade na escolha cle r', .V não é un] (al espaço

Colll relação aos invariantes cardinais t)(0. ,\l já existeiii vários rcsult..los cle .oil-

sistêncla. erll parti( ulai pala o ca.se "é?:= À'' ])ala À regula. .: é iilteiessallte: l)ois, visita.lizal

o 'l'eoienla .3.17 à litz desses insultados dc consistência.. Colha esse intuito cle coiitextualizai'

(!a melllol nla.lÍciTa possa vel o 'leotcma .5.1 T: a])rcselltainos a.gola. llllia série dc ol)seivações

a res])eito de suas liipoteses. con(lusocs e possíveis a])licaçoes:

C)\)servaçao 5.18 jNüo c l e(:c..s.$(illo tit(l.útil "0 ) X-' íltl "X e rcçlliíít. ." en.fíe (is hipotCsts

do Tcoi'( lu .:i.I'r . luas estas cor(li.Cães eslniào ntttilo ])ossittlll ctltc plescnt.cs Tios cq.Sos
de Tl-tai.o . irttel'esse

É intei'essa]]tc tias)all]ai' coi]] "À é regular'' pol'. ])elo lUcRos, tias motivos: pri
iileit'o. pala. ex])licitar (Inc o Te:open)a. .3. 1 7 funciona.(onlo unia extensão do "(.lololá.i io do

Lct[[a" pai'a os casos c'r]] (luf' existe algtmla. (on)l)acjcla.cle loco.ll en] st'gtiJiclo legal, potclue

e usual tiabail)ai plilrleiianlente com hipoteses soblc ca.rdiiia.is succssoles corllo u] , ü'z, us,

etc.. ei]] nlodc'ios ol)tidos l)or folcing (luc pocleiiaill al)iigal cxeillplos interessantes: e. c]]]

tei(.eito lugar, ])ot(lue l)a.!a o caso "f? :: À'' e ",\ e !.egulai" .iá (.xisteTJ] \,brios insultados cle

consistêJ[cia. estai)eleci(los, coi ]o veremos a seguia lcin llossa tlltiína obselvaçãol.

E. se À e tegulai: os (usos en] (lue 0 '= À ]esult,an] nuilla esttututa nao nluJto

cl estica" e]]] ter os da caidiiia.lidado ílllilinla cle faiaaílias cloillinantcs: pois vale111 c,s
scguilitcs ]'esulLaclos:



Lema 5.19 .S'cla/n P, À ca/.(/z?za/is /rl./i/2z/o.s: con/ a < c./'(ÀI. #n./ío <óÀ,ç> /cr/z i/lrz«

.falníl.ia doi-ni.rtarlt( de col'di.rtalid.a(tc. X.

Demonstração : Dados 0 e À como no erttínciado, definimos pa.ia ca(]a o < À ul-rla função

./. : r? -> À po'l(io ./.«(f) - ü para todo ( < P (isto é, .r.. é a função constante cle valor cv).

Ternos cite {./.. : c} < À} é dorllinante, pois (la.da qual(luar g € oÀ segue dc é? < c./'(ÀI qlle

Í3- st/pÍ#({) : < 0} < À; tomandosea = 1?+] ternos (lue./: dominam. H

Prados\ção 5..20 SejaíT1 0. X ca.idíitats iit,.lit-fitos. coiro X i'eglLlai' e 0 < X. Er}.tào 0t0. X'l
À

Demolastração : O l,Gula anteiioi nos ga.lance (]ue t)(P. ÀI < ,\; pala estai)e]ecer a igual

dacle. basta verifl(a.i (lue lamtl]as cle catdina.lida.de ]llclaoi' cine À llà,o podem ser donlirlantes.

Dc fato: seja .F Ç 'À com l/'l < À. Pat'a cada. ( < 0, .st//){./(Ü : / C /'} < À: logo a

fiinção g : a -> À c]a(]a ])or W({l = st//){./'](] : ./' € .F} + ] não é domiíJacla por neitlluíJla

elas fiinções de /'. Portanto. i)(0,ÀI = À. H

Observação 5.21 0 7'íoi'(/r?,a 5./7 /zdo /l/ic/lz/ (r?//'c .stzas /z/lpó/rsf.s lzcrz/?ulrl a=r/lo/rlrl (/c

sfpuraç.âo. naus. para os (ases nll q\tc X - i. })o(Cílios eti.nlilltil' Q hi})ótese li.iil .sc, u.ssu-

illil'altos qut. X é'l'\ c íl\tc. [) c. H sâo (]istl\ul{.os.

Isso é collse(liiência ilnccliata (lo fat.o (le que os conjuntos hliitos sâo fecha,(!os en]
espaços 71.

Observação 5.22 .Vão (' /2cces.sd?';o .s?l/}o/ qtle .V .sf./íz /oca/ir?ílz/c llrlílclla//7/( rli( ,\-c0/77pacdo

Se .V é iijicialnleilte À coilapa(to c in = À: todos os SLtbcolljuntos iilfinltos de

/) possuir l)oiros de acunal[iaçào coi Dietas. se]]] dtivicla. idas basta ga.tai)t.il' (lue os
sui)(oíijuiltos ]llÍlllitos f'7zt/rl!(/'a f(/.s clc /.) tenha.11] i)cintos de acurllulaçao colJlpletos: pois

Isso gal'ante (lue os feclla(los e (liscrctos (obtidos (.n] D scjatn tieressaiia.n elite finitos.
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O\)seriação 5.23 '1'ar)tbí:i)l i){tlíl caT'({{.Tlais nào-eT}.tti tc .{íueis é u(I'cinde qtle os lJtobl(i a.

ílc 'c.ut'dtlLaltíl(tde nlll'n.rala (tç: uritn fato teta da ntTtttr\tc $no e(j\ltuu.lcl-nes T)nl'n cstt'tLtQTtts clo

tiPO $: o\l <.'

Este é nrn tesultaclo estabeleci({o pot' (-loinfort cn] IComSSI. Deüt)indo. para a

e ,\ cat(liilais inbnltos (duais(suei'. as l)ré-ol.(lei)s eill pÀ da.(las poi / < .g -i:::::> 1./({) <
g((l para to(io é] < a] . / <' g «::::> (]( < 0)l./(éll < glfl p"t' to.lo ( < f < 01,

Coillfort cleTnoilsti'ou que as (ardinalldacles rllí!)ililas cle famílias cofinais cn] arllbas pre

ordelas coincidem (para o (aso 0 = À = u esse jú eia iltll i'esult.acto basta.iate conllecl(lo.

Dias, pala o caso gela.l. (I'olllfoit, irlu)to l)ena llunloiadanleílte colllentou (]ue "....S'eí f/zco?./.s/.s

ofolií ncquaintancc hüuc. lesão lied. to +.h.is tttí,ni'enl. \cita. ren.c,bons ratlg tlg .it'olí\ 'tltttt is

ptobnl)l.y \tf:ll-kítotün.: to 'l.hu.t {s l)I'oral)ly jcllse'...' h.

Observação 5.24 Pa/a os caso.$ e//z r7rlc a = À ' rÀ rega/rz/'J, erz/ão: cscr'(t,ando-óe D(ÀI
üt\.X): é consist.crl.tt. (]tte ÜÇX) ns$\ íi c (]u,KI(]iteí' t'alar ")n:oátet" t.nêle \+ e 2:"

Esta ol)setvaçao baseia sc tios i'esultaclos clc (:ulllilaiilgs e Sl]elah al)]'eselltados (.tll

ICS9.31. Defi lindo se:

blÀI = 17?./:JzÍB Ç \À : B é iliínitadaerll <*À, $*>}
i)(ÀI = r7?znfD Ç ~À : D é dotílinante edil <~À,ç'>}

dcn[ons*.ia-se en] ICS9.51(anal)tai]do se certas ]ioções cle foicirlg devidas a, flechlei e Eastor] )

que dado uil] (arcliilal ?'fgu/a/. À e u111a tripla "tazoá\:el'' cic cardinais, então é collsistent,e

(lue esta. tiil)ia a.ssullla os valor'es ülÀI, i)IÀ) c 2:~. Rest.a lmla cxpli(anão })ala o (]ue significa

ra:odr/c/. O seguinte lcrJia exibe as (essencialmente Llnicasl lcstiições (lue ü(À).t)(ÀI e 2~
(levcln ol)e(lccet' em .ZF'C'

Lema 5.25 (ICSOSI) S'( À Í u/l, cal.//:lza/ /'(g?//«,': r:/2f(io -~/c,l? «s s(gilz:Jzr.:s «P,"z~çócs

(, l À''' ( ÜIÀI

l /lz' ll b(À) r' I'(7///a/



(zz:z) b(Àj < c/'lD(À))
(?::,) õ(ÀI $ 2~
(?'l c./l2'~l > À.

Neste últ.in o lema: l{,ló o célebre resultado (le l ónlg,(iol é ób\-io.(/zl e(zz:l.) são

rcsult.a.dos gerais sobre famílias ilimitadas e (toininailtes elli orcleiis parciais c lz:l segue cle

uill algutnento (liagoiial tradicional lse {./= : o < À} C \À, ])o(lemos dcfiiiil' uma ./ : À -} À

pondo. l)a.t'a cada Z3 < À, ./(d) = suP{./(( 3) -t 1 : ( < i3} e é fácil \.ei ih(ar (lue ./ é ulli

]iíllitante supetloi' pala {./. : a < ÀJI.

(]on] essas iestlições erl] nleiltc, f)oderrlos explicar o (iuc é a, "(.oilsistõncia. cle (lua.l

cluei' tripla. razoável": o pl'iilcipal resultado dc Clumlnings e Sl]elah en] IPSO.SI gaiailte

que: dado um tno(leio de GC// (lue possua mina associa.ção j"função-classe"l (late a (.a.da.

cardii)al icgu]ar À associa uma. útil)ia de cai(]iJlais (.31,\), J(À).ÉZ(ÀI) (lue sa.tisfaçar]] as
coíJdições À* $ 3(ÀI = c/(/i(Àll < c./(J(Àll $ J(ÀI { iíl,\l e (./(/l(À)l > À para to(lo À

regulam: então existe ur]] ''foicilig classe" (lue presei\,a calclina.is e (ofillalida.(tes (' })ara o

qual va.lc elll lmla. extensão ge1léiica (lue b(À) = d(ÀI. i)IÀI = J(ÀI e ÁZ(ÀI = 2* !)ara todo

calclinal regula,r À.

finalizadas as nossas obserx'anões; apiescnta.mos ainda o seguinte

Corolário 5.26 .S'c.;a.//? É9. À ca/.í/?lr2a/is /l?z./irz1l/os. c0/7z a a: À, r: .V {///l es/baço /oca///?(lz/c

cítuirlí.tnueltucrtf, colhi)acto (]u( coT-ttcT\]\a stbc.olLjuil. os D (]c:liso e [] leclla({o t discrtt.o

ql c $ ],islnÇÍL it. {i.s con(liÇÕes tib. i~iil c litil do Teor'etnn 5.1'r. Suponha tti iílít que. R <. 0(XI,

lld( = cjt:Fnb. El-ttão. X não l)ossxti a Pt'oplic(lad.c tct). n

De fa.t.o: nas coítdições c]o (]oiolá.t-io. basta repetir a deinonstia,ção do teoierlaa
para illH subcon.junto de /7 cle cai'clinaliclade À.

.'\ates dc en(el']'airllos esta seção c]edi(.ada. a ]il\'alia.lhes cardinais do tipo clo cai

cllTlal i). apiesetlta,rijos Llill "rll(ttatcol'eíila, (1ll(' cl('sci(}vc o "sabor" dos iestilta(los (le ( orl

sistf,li(ia cine po(leíla se] obti(los a. paiti] do (lue al)iesentanios desta sul.)seção.



Teotelba 5.'2'í Sejtt X tl.m- espaço T\ locutiíte: ltt erl.itmei'aue.Imel-tte coi ll)acto f. sepnl(lucl

blue. corlteTalla ulTI ft:c lado e, d.isca-tto itl.finito e se,r]t ])ot]tos isol«dos f. ] X. SILpollhü (lue.

])al" a.tlJu\n [) (]en.se cru.rtLel'í].uet cll\ X,

ZF'C' [- "c/(J%) € {«;-,p.t,t'.s,al"

Eíltão. (. collsis+.elite (ltue X Ttão })ossuü {i Pt'opí'te(!a.(le tub. Ei particutul'. se X í.

{[/" e.$/baço ]]as co?z /:çõcs o cizrl«ceado pa,a o za/ .ZF'(' F 't/dcil-V) € {«,t,P:t,b,s.al"
enlàn é cor\si.str=u{,e (l\LC X )lão Beija ull Çu)-esprtço.

Demonstração : Seja n = c./(J:ol. Se H CÍn],P.t: b,s:al: então a. clesigtta.lclade est..ita

H < i)': é consistente (cf. ÍvD8'+l). Seja /l/ ui]] illodelo de .ZJ;'C' pala o qual

:\./ F:: ''H < t)"

Pelo a.ilalogo pa.la lo(:alnleiltc enunleia.veljllentc colllpa.(.tos do ('oloiarJO .) 141

.L/ f:: ".V não é un] laj-espaço:

e é portanto consisteíjte cine .V não possua a. Pt'opiieclade (al

Utlla boa a.l)fica.çao do tcorcllla arltei'ior seria: at)iescntai uri] essa,ço ellurllctitvel-

nictltc f)ata(oíllpacto e cle tiglltness eilunleiavel (lue (unlprlssc as (ondlçocs do eíJuncia,do

e para o (leal pucléssenlos \;ei'ifi(ar (lue. pata algum /) (leiJso eiluilleiá.vel.

.Z/''C' F "cr(/nl C {u] ,p-t. t'.s: al"

Eilt.ão uni modelo clc "c/(.7:ol < t) ' rios daria ulli cona.ia cxeJliplo consistellte

!)aia a (]iiestão de i\fat.veev IQuestào ;'1.2) apresc'iltac]a. na Senão ].] clo (.capítulo 4 (leste
trai)a] ]] o

Os insulta(ios clest.a subscca;o t;atlll)ei nos clao tilfoJ.ittaçoes sol)t'e f?spaços quc sa-

tisí'azcn] con(lições cine sabemos illlpiicarein a Pior){'leda(lc (a): por excm])lo; se .V é i]]]

empa.ço llletlíco sepalavel. lo(alinent.e conl])acto e (luc possua utll fecllaclo c clip(isto iiifi

Dito e sell] polltos isolados eln ,V. elltão (luar(irei i'anlÍlla (oÜJlal poi líiclusâo ilo coi}.lullto
dos fe( llaclos c discretos coiltjdos ilunl denso eiliiinci'ax,el albltia.lio deve tet (alclinaltdacle

ii)tliot ou igual a i)
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5.5 ]\dais questões envolvendo hipóteses

sobre grandes cardinais

(questões que CH\rol\,'ã.m farllílias (!orllina.ates cle ca.t'clip)alidade Tlleno]' que 2''' eT]]

<"'«,: $> envolveíll gtallcles caidinals: collfotnie já destacarl]os; isso justiâca o tít..]o .lesa.a

senão. Uma })ilmeiJa questão (lue aptesellta.idos é se existe villa espécie cle ''Jcct'plo(a''
pala o Teoienla .3.:3:

[àuestã.o 5.'Z8, "2" <. 2"\ " + "E]«isto: .lu.t .íliU do nl líil-Ltf: (ip. catdinal.i(lado t tln k'-: n.'ç. «

irnl)llcn ÍL (,a-i.stêt\cir} dc ILHA fal tltc a.d. ,A qtLe. ]'espora(in aP]'l tnttrClíítcnte n (2ufslã.o ,3.a:/

Pa,ta estabele(ei (luc uma íamílía clominailte dc caidii]alidaríe 2" ei]] <''a, $,

in[})liça a existe[[cia. r.lc u]]] es])a.( o enullicl'aveirneiltc l)al'a.conipa.cto e sel)ar'aves corta ]j]]

fechado e discreto não enullleiá\el ITeorema .3.3. j\X'at;8.11). W'a.tson edil)iu uma consLi'liça.o

explí(ita: seita. muito irlteiessa.ntc estu(!ai a presença da Proprieda,cle la l numa coilstiuçã.o
coillo a (]ue elc aptcsentoti.

Questão 5.'à9 Seja (la{ o u.íll rno leio rto qu:ul ç..tistr{ ul la .fa l íl.iu doi innntc. (tf, cítl'diilÍll.l-

;t(i(le t t:Tll (wlco.:ç:). Ntssc rtocl {o (.i'êste ILlíl esl)(tçí) ertttiTlt,l(tucllTtt111lf?, p(tr(tcorllp(tc+o ll.os

rlIOIdfS (IO COIIStI'It(LO pO}' \V(] $OT}. T)(t.]'Í] T]I'OU(LI' O "S(, (I.O I'(..Í)I'e'TIt(L .'). ). ES$f: CS})(LÇO pOSSLLt

[l Plo])I'ie.ande l.c]b '2 Se possuir., ol)tf: Los ulll e.rcinp]o co\lsis]cnt.e ].íli,ó(].tLI.o ftt ilíli.as ( oitli-

'.«i.les peq''enlsl te u«. la)-espaço scp.] l«el co«] \ n Ítch(t.lo . .tiscl'cto r.ã.-eit«n , .á .i

rt\1111. il-modelo (oral'P < ;Z'\ . St tl.ão ])ossuil. nbtclilos \t.i c:teínl)lo coltslslente. lsob ]] e$ . s

condições) de u[-r] espí-ço (] \tmcrautlnlf,lttc purncompaclo íle tightness e lllmft(t"el t sc l}
[i PI'oT)iiedarlc Çu b.

C.Oral ielacao a (lílcstao ant('iioi. ílao l)o(lcnios pto\'at eill .Z'/?(" (lute un csl)a\o (:anjo

o clo exclilplo de \.\;atsoil não possui a Pto])liecla(lc la): pol UHt icsult.acto cle .Just . \,lat \.-ec\'

e Szepty(lçi cill l.JXiS{)01, esliaços zelo-rlirneiisioi)als cle (aidiila.liclade esr.iitail)ciltc' illellol

cllte p (lide possuam lin] del se eniinteta\:cl lc T)ouros isola.(los possuríaa a Prol)rlcclade la}.



Ntml mo(leio com "u] < P". teill se 2" = 2"i e nessas condições evideiltemeilte existem

f'airlílias donlinant.es (ie cai(llnalldade 2" em <"lu, (>1 o excillplo cle \\'a.tson (que é o

ieflnainellto de uln subespaço do espaço produto (2")ul é un] empa,ço zelo (linlensional.

temi cardirlalidade ui e possui uill denso enunleiável de pontos isolados: poitaiJto nesse

n)oclelo ele possui a Piopl'iedacle (al. filas exa.tarJlellte ])OI valer 2" = 2": nesse tlao(leio elc

não fornece uma res])opta l)osiLixa l)ata a Questão .3.2.



-z\pêndíce .zç

Sobre o Lema de Jones

e seu análogo para (a)-espaços

O ol)jetivo deste apêilclicc é dai o contexto íJO (leal apaleceialla as Questões .3.1 e

.3.2 (lue i]]otl\ai'ai]] os insultados clo ('apítulo .5. Talllbém desta.(anjos a,lguns dos ptillcipals

insultados de consistência eilvol\.eltdo cardinais teiacioi)ados à Piopriedacle lrl) no corltext.o
(le espaços ül.Á).

A.l Comparando o Lema de lonas com o Teorema
de Matveev

O Lenda de .cones é un] resultado clássico (dc l0:3r.l sobre es])aços notrtlais e atua]

mente consta nas iefelêllcias básica.s de Lopologia, geral l ver. pol exemplo. IEng891 exer( ócio
[.T.] 2 lc l l.

Leria A.l (Lema de Jones) -S'c -V d tzriz fópaço /zo/.r/!a/. D í rlr71 srzZ'co//:Jr/r?/o (/c/,.se í/(

{ e, F (l ul l sllbcotl.lu.nto .feclltldo ( (lis(le+.o (}e X. ei-tt(lo :»r \ <: :.Ün\

[ll( ]itinlos a(lui ullla taptr]a (]enloilstiaçao (lesse iesultarlo l.)attt seivii (oillo nus

S9



ti'a.ção para valias compaiaçães (!ue serão kit.a.s en] bl.eve

Deillonstração : Se r' C .V é íe(Lado e disco'eto, a. cada .S' C F' tciiaos (lue S e /? \ .y

são fechados (discietosl disjuntor em -X: segue cla !Lornlaliclade de ..r (lue a cada S' Ç //

existe un] a.l)farto (I'S tal (lue .S' C L's e r' \ .S' C .V \ [&. E fá(i] vciiãcai que a aplicação

p : 7'(/'l -> F'(OI dada poi p(S') = o n ü's é unam injeção de p'lr') e]]] F'(D), donde

V'brios "cololálios" clo Lerlla cle .lonas (consjdelando se como "Letlla de cones"

pxatartlente o clauilcia(lo acima: corlfoiílle apresentado cm nossa referência. IEng891) são

fle(ltiente[l[e[[te refez'idos ta.mbéii] colllo sendo "o" Lema de .Jo11es, o ciue pode (ousai
algullla corlfusão. Ptefetirnos utilizar o elluilciado apresenta.(]o porclue o mesmo ''enuncia

a, demollsti'ação": ílo seitt.ido (le (lue a designa.Ida(lc 21r'l { 2101 icfeie-se exa.tai elite a. umi.

aplicação injeto[a. de F'(r'l e]i] 'F'( D). \''cjaíllos agora. tLé,s asserções que sã.o conseqtiéllcia

iillediata. clo Lcrlla dc Jorles c que coilstitlien três ''enuilclaclos altei'nativos" tefbridos

tanlbéln corllo "Lema de .cones" en] inúnlei'os t.exmos e antigos:

(.longo l r'l < 21/'' ( 21nl rias condições (lo eílurlciaclo. se ton]ain]os /) coJ]] cardilla.

lida(le lllíniilaa (/l .V 1, elltão podcJilos afirma.r talllbéill (lue

ç\'l Se X é tlm (,sl)aço ítoiíllal, eTI.tão X não pode contei ILllt fecha({o c tli:octeto

dc r.a.lílinntl([utle llniot' ou igttu] n '2'tkx\

Se (/l-\' ) = u(isto ó. sc o espaço ilorniai -V é sepaiávcil. a; existêrlcia cle url. fecllado

e disco'eto não et)u]]ici'á\,cl e]]] .V implica claralltente a igualdade 2" := 2"t l ('oin isso.
tclalos

tZ~l Se. X e )tol'mul t sep(i.I'u.uet e. ;2' <~ ;2'~ , tH.{tlo )\. Tino PO(le col\tci tLTTI je,Fila(lo

c desci'eto lido-f.n\tn-tc.Táuel.

e. gene'lalizaildo.

'-\l Se X [ rtoT']t)(tl. (lt:<'b e DK .( '>'ü . elllno .< T\(lo ])o(if. coTl+tl' llln. I'ccllrl(Lo

( (]isci-( o ti.c co.ir]inu]i(]a(]e K,4

É intciessante ilotalnlos (]lie as asscJções l ll, lel e l:31 sào coiolá.nos clo [.e....



de cones. Rias r2(io .sdo c(lul\aleiltes a clc: not.e: l)oi exci]]plo, (!ue ui] enunciado clo tipo

dc jl) ("Se uln espaço possui unia determinada pío])piedade p, então ele nào {)ode t.ei'

ull] f'ecllaclo e clisci'eto dc (ardirialicla.(le lllaior ou igual a 2'/( J''l"l pode sei', a. princípio,

consistente com ulrl coíltia. exemplo pat'a um enunciado análogo do tipo de (3), iJun]
n)odeio ella (lue (ii-Vl+ < 2alx) < 2'Í(-x)l

(::onfoilr)e conlentatllos 110 Capítulo 2, exister]] iiiuitas discussões na literatura a

iespcito (las relações e silllilaliclacles existentes ente'c a nonnaliclade e a Ptopt'leda(lc (al.

{fni insulta.clo muito iillpottailte neste sentido foi obtido pot l\lat;\.cev cii] 97 (IX'lat971)

(lue é uiJ} i'esultaclo maná.logo ao LeRIa. de .cones) pat'a a Propriedade lal:

Teorema 2.7 (M.atveev, [Mat971, pág.24) ,$e t/rl?. ]a]-es])a.ço se/iardt;c/ .V /uosszz tl//,

fe.c:alado e dl.scieto dc ca,i'(Itítalldct(lf: R. cittÜo R <. '2''

:'\l)rescntamos tanibéill ullla dellao1lstlação da, scguii)te gerlct'alizaçào, coJllo (on
tlibuiçã.o clo iJosso ti'aballlo:

'Teor'CHIA 2.8 (.pag.'24} Seja .\ u,nl r.sl)aço +opologlco que })o.ssui. l.IFFt J:(ceado e disco'elo

líp. cttl.dinalidci,(le \rlüi.oí ou iqiLa1 ll ;2'itx) . En.tão X Ttão t)ossui u PI'opt'inda(le ta b.

Szept.}'clçi e \''auglla11 (ISX'08jl já t.Inhaln observado (!)oréiil: scn exibia uma. de

nlonstraçàol (llic a gclleializa.ção clo insultado de N'laT\.eev para ./(-V) = H cia vcida.leira.

Rcssaltanlos. l)oléin. (lue o rcsilltado original de \latveev é aná,logo a ui]] "nlunc-lado

do LeRIa cle Jones': do tipo de' 110ssa, asserção (1), filas não ao enurlciado (jue consta c]]]

IEng8ç)l, ou seja, não se ga.iailt.e ullla. desigua]da(]e (!o tii)o 21/ 1 $ 21nl dl.l-ante a. clclilolls

nação clo Teor'eiila 2.7.

Ell) conlullicação l)ait.i(ultu' logo após nlcu cxa.nle (!e (ÍLlalifi(ttçào. a Prosa. Ofélia

Tc[esa ..\]as ]ne apresentou tesu]t.a.dos alia.logos ao l,en a de .Joí)es pala es])aços ilottllais

e (luestiorlou-ine sol)i'e urna l)ossíxel cxtellsão (lcsses insultados pala a Ptopiiccla(le lü).
Nesses i'exulta.(los: a função cardiilal densidade e sut)stituícla. pelas funções (aicllnats cclli

pari(lado e carátei ja (f/rz/a?.?:(/ac/( cl.\') de un] es])aço é dcfitlida colho cl-VI = st//ullP : yé

família, celular em -\ } +- u. onde uiJia. ./}li7;/'//la c(/?!./al ó unia. fai13ília (le al)CLt.os (leis a-dois

cais.iTilllos. c o rrzi-d/fr' \(-VI cle unl esf)aço é definido conto \(.V) = .srl/){\l/), .\- ) : /) ç

.V} + ...;. onde, pat'i: cada /o € .V. \lp. .VI = 1 zzl7?Íl6 : 25 ó l)asc local (lc al)oitos e111 /}}.

91



Às:i-:«. \l-X'l :ig::iÍI

aiilcla ''-V ó })l.imeiio enumetável". l.

O piiíl(i])a] rcsrl]t.a(]o nesse scílticlo jenvolvendo celulaiiciacle e carát.crl a. ílaim

al)leseiltado nessa ocasião foi o seguinte

"x sat isfaz n piitileiro axjollla da c1lullaerabtlidade'ca (lue l } Tr r 11 1 0LI(

Teorema A.2 ("folklore''l mencionado por H'ank Tala) Sc .V í ?lliz espaço lzo?n?a/:

pl'i'Tleii'o cnuiite,láuel e de (elu.lül'i(lad(. crni.nlei"(ítel. e 'Z" <. ;2"' , elttàn X hão pode. conte,r
\ln\ fecl\ado c disclf,to rtào-eít\!irlcráucl.

.À generalização desse teorema pa,ta H :: c(-X' l.XI.VI é siml)!es; como poclenlos \-ei
a seguir:

Temi'ema A.3 .$c .\' '' l/lr' es/)"ço Flor'i71a/, = cl-VI.\(.VI c 2" < 2"' , íi!/ào .\' ?lâo pode

cota:ttl' unt .fecl\ado ( disco.tto dt. cnrtli.rlítli(la(le tt+

Denlonsti'açao : Srlpotlhanlos por abstilclo (lue exista unl subcon.}uiit.o [ecllado e dis(.I'eto

// Ç .V cona lr'l = ff+. .À cada .l € r' t.Olrlamos P,. uma. base ]oca] para .l satisfazendo

\,' n f' = {.z'} pala. todo L' € y, e IP.,l :Ç \l.V) Ç H. Deãnilldo-se y = U P,-. ternos (lue

IP:: n-r l)ois H+ < y:: l/ .sup.,.cr'lP.. { H+.H:: H+

Da. noliiialicladc cl(' -V: a ca.da .4 Ç F' existe unl a.peito (.'.;l tal (ltle .4 ç [,'.l e

r' \ 4 ç -V \ t,',:l .

Pat'a ca.cla . l Ç /'' fixaiílos (('om o a.exílio clo Letila (!e Zoiu) ullla. faillília 6. Ç y
satlstazencio

(1 ) B.4 é celular' c' U Zi.4 Ç (.'..l

[21 ZS...l ó nlaxinla] pa.i'a ]] .].

De li l segue (lue

l :31 1ZI.4 < cl .VI < H

e dc lel fina.xiillaliciacle(le 6 l segue (tue



l41.4 Ç U B,!

:Afirmamos agora que a aplicaçã.o p : T'l/r) -> IPI(" dada. poi 'p(JI = Z$.a é unia

aplicação injetola. De fato: sejam .4. 1' Ç /? co]]] ..:} / .4'. Podemos supor s.p.g. (lue

.4' \ .4 # çl; seja elltão y ç I' \ ,;l e stti)onhanlos pol absurdo (lue 23.4 = 23.4'. Então

UZi4 = UZS.., (loiide, por(41, .y € UÓ4. Nuas, pot outro la.do. y € f' \.4 Ç -X' \ /IÜ. o cine

ó ---«a .."t-a'lição co-« y € U 25i já q .X \ i= é uma ~,izi-llai)ça a.b.ita de y que leão

i"-':seca« «.«l.«n. al,.:to 'lc 23,l. jú cl-. .stes .stão co«t;i.los e.i. ('.*.

Segue (]ue 21r'l < llPIÇ" , dollcle 2"+ < (H+l" = H+. H" :: 2". o quc colltradiz

Diante clãs rola.ções e sirllilalidacles existentes etltie a Propriedade (al e a. poli-ila.

llclade. foi natural (lue surgisse a seguinte (luestà.o:

(Questão 5.1 (pág. 66) b}//e o rfslz//ü(/o r/,nd/ogo /)ürr! a f'i'op/'/:calar/c r.zJ, /:sio Í; .sc .V Í
U]I} ta)-fSPQÇO. R = CÇX).\tX) C,'2" .-. .2 * f: ]tãO X ]-LãO })O(LC [O]ILCI' U T] ÍCCtt.Q.dO e ({I.$Ct'(tO

(te c.a.rcliTta.l{.da({e n+ '?

Unia terltati\a (le utilizar as n[csn[a.s téc]]](as usadas ei]] es})aços rJoijnais pa.ra

ntost.ial (]ue a quest.ão teill t'es])testa afllillativa. tende a s(.r illfiútifera. O pri1lcipa.l pio

blenla ó a difereílça. c'xistente etit.ie as té(Ricas dc deJnonstia.ção de resultaíJos Faia espaços

iloimais e pala la) espaços Para espaços noinia[s: sc]]]pie se obtón] ullla illjeção do con

junto (las pau.es de uin fechado e disciet.o /? er]] uilaa. outra família.: [lo caso clo l,em..

cle .Joncs. injcta. se F'(f') nuilla faillília de subcolljuíitos do de]]so. e T]O caso do atláiogo
I'aia celulaiidad'' e caiátei. ii]jcta se 'P(//) ]luiTla família cle fa.111i'lias celulares :llaxil)aa,is.

Oia. l)ata a. Propt'leda(le lal a. tóci]ica é diferer]te: r]ui]] [.es]iltado do tiT)o do de Xlat

\-ee\,. supondo-sc ])OI' absllrclo (]ue no la)-espaço exista ui]] feclla(lo e discreto H tal (late

laÍ ) 2'/(x), injeta-sc Rima faJ]]Ília (lc subcor].llliltos de illl\ denso D de cardirlali(la.de

illlitlJlla no /}r'op/'/o fedia(lo e d]scieto r/ pa]'t\. cla] ctlegai a ullla (olltladiçao, (lue e a

coilstiuçào rle urlla col)cltiila cine t.estenluill e (]ue .V não pode scr um lal es])aço.

Essa clifbiença. etlt ic as tórilicas de deillonsti'açâo l(lue tan bóill ieflet:c una pouco as

sutjlezas (lu(' ell\ olx.'etll os ''c'llull(')idos püssl\reis" l)ara o Lona (l(. Joncsl sligei'e blue l)ode

ex[stli lljl] cuiitra exclllplo (]ue icspoítda l)egatJvallleiite a (]uest;ao. tina fato lutei'essatlle

Ç)=13



(lue l)odenlos vislumbrar coil} !'ilação a um possível conta'a-exa'ripla é o seguinte: sc e.z:/l.síl./

ulrl COTltl'fL-eieTTIT)lo píLrü Q QILestào .l.l lla fal í\i,a. dos e,sprlços \OI.AI, ent.ão esse coutrn-

e:tcrrtplo ítão está en\ lenlltuTt dos ntodelos ci.Lados té o il\onleTato (lc.ntro da l-lterattn'a.

-.ó,'e («)-f.$p"ç".

Justifiquenlos esta nossa última. aflnilação: ela. segue clc i'esultados de Szeptycki e

\.''a.ugl]an aprescijta.(los en] IS\,'9SI. Esse é o mcsillo artigo no dual os autores aplcseiltaratii

sua cala.cteiização canil)inatói'la pai'a. os es})aços ülJ) blue possuem) a Ptopliedade (a)

(F'ato =3.]2. pág. 3SI. LFsatt(lo essa caiactei'ização conibiilatóiia: eles obtiveram muitos
i'esultados de consistência: como ])oi' exemplo:

Teorema A.4 (Szeptycki, Vaughan(ISV981)) I'lz/( llz rz.s a./i/'lr2aç'ies.

(i) IP = cl :::> Q(H) í uirz lal-(-/u.zço s( c --ol/zcri/c sc .AI < c.
[i.i. b .X(]iciortaltdo (]xa](]u.cl qulaTI.ti(]íld( (]e leal.s (]e (.'ohtl'l n u.in n\od.t-lo de C,IÀ obte]rtos un]

rl?or/c/o r?o q?la/ \+l.,41 .$aí/-s/}l: (a) .sc c se/ll.clz/c .sc ,4 d eizr/i7zer'doc/.

(?:zl/l Ê'.i:z:s/c zznz n?.or/e/o '7?lc possíz/: ?lr72a yzr?./7ía a.r/. ,4 corri .,41 = P c /a/ .7tze Q(,41 í lz/rz

.\. afjirnação que fiz de (lue a.inda nào fulgiu ita. literattlra sol)re (al-espaços
uill modelo no (]uat possa existia url[ (ont[a-exci]]plo para. a Quest.ão 5.] ila faillília dos

espaços \P(.4), o que ])ode sei' iecsctito na foillaa: ainda leão surgiu na [itelatuLa so])le

1«) empa.ços um n]odelo no (ltiaí existe ui] a fa.n]ília a.d. J co]í] l,4 = «,:. 2" < 2"' e ü(,41

unl lal espaço é coiolátio (ta (leillonstlação dos itcíls (il e (z;,l clo te'oieiila a.nteiiol. O

item (r) õ conde(luência, imediata. (le uni insultado apresentado pelos nlesi]]os autores e]]

ISVOSl: se Idl < P, ente,o üi,41 é um lal espaçc' li)ote que, se H = c então um ü(.AI

não é uil] (aj-espaço pois é separável e ,4 é fecllado e discietol segue do insulta(lo (le

\latveevl. N'las, se .À < P, 'le p $ t vem i.,41 < t e coilseqiicnteJI elite 21''ti = c lpois vale

c[:ie se có' < H < t eiatão 2" = c : veja o T'eo]'eir]a. ].] na pág. 7 ou em jvD84jj: fogo dão

existe uiva coJitia exemi)]o pal'a a Questão .3.] na falnl'lia (los es])aços tPIHI caril ,41 < p.

OI)sei\-alhos aillda (lue um espaço 'PI.A) coill a PtoT)]ie(lado la,l ('o]]] 2" < 21''41 não pode

sc] iloinla]: pc]o Leiloa. c]e .cones.

(lorJlo leão pocleill pxist.il exemplos abaixo de p. rcstai'ia a i)ossibili(laje' clc er](-on-

[itti iill] (oiltra. cxenll)lo l)ala .À > p. filas o Útli(-o excilll)lo coJ)sisa,ente lato o niolllcntol
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de unia falilíliaa.cl. .A com iHI > p co]]] úl,4) uii](a) essa.ço é exatanlent.e o illoclelo apie-

se])t.ado ])aia a. (lerlloilstiação do item (/fll (io Teotel-na .X.4 lilesse Lnodelo. l,4 = p = wl ):

po[én[, eJr] ta.l n)odeio l(!evl(lo a. Flcissnei e Nlillerl existe um C2 conjunto não-erluincrá.\el.

c portanto nesse modelo existe uil] espaço 110illla] jsepaiávcL: dão-metiiz.aTeI) club é exa-

tamente o es])aço de N'looie derivado desse O conjunto, uni subespaço do Plarlo clc Nie.

mitzkyl nesse esl)aço nolínal, o Q-conju!)to ({e caidinaliclaclc n: é un] fecllado e desci'cto.

coilse(lticnt.enlcnte 2" :: 2"l llesse modelo exatalneilte o (lue rzrio (luerÍaillos.

Poita1lt.o. um pt'oblcrTta que surge naturalmente desta (liscussã.o é: sela l)ossivet

constiui[' un] modelo scn] Q co]]juntos T]O (leal exista uma fan]ília H coii] l,41 = u.,

Q1.41 uni lal espaço nào-rlot'mal e c = 2" < 2"' ? (-1onlo ])ara lml espaço -X cla. família

al.4) vale ü.' < cl,\ ) $ al-v) = ...' = \(-V). um contra exemplo nesstl família de espaços

taml)eii[ Ío[[[ec(']]a Liii] coi]t.]'a, ex('i]]pLo pala, a (]ti('star qu(' a])lesem)tal'nos a. st'gtl ji' - o qti(!

cx.l(len(ia]ia. (luc "]ac]i] t.orlas as versões do l,ema de .cones' [)open) ])ossuii análogos pa.ia

a Piopiicdacle (a).

Questão 5.2 (pág. 67) F /)o.ss/'uc/ cola.sfl"l/z:r' ?z/rz rl?of/c/o dc 2'/?C no r7tzr]/ c.?:l:s/a iup2 e.sp.zço

< com a Prol)I'ltíla(Ir l.CLb (!\l,( posstLa lllli je(FLÜ(l.o e discreto de cal(tlnulidudf: dtX)À colll

ZÜ\xh <. ;2'ltx)v '/ IOb]tuT]tnt(. en] {al modelo {lete 1. un.ler s (.eslgunlda.(Its (IÇ\h] <
2a(.v) < 2'/(.x')+ ,l

(l:onfotlne visto ilo (.:apítuJo .3, o estudo clãs Quest.ões .3.1 e .1.2 uo contexto (le

esi)aços 'PI'41 1ou: tna,is gelalment.e: dc essa,ços n localiilcnt.e coíll])ac.os e separáveis)
nos levaill a tta.t.al de giancles catdiilais.

Obscivat[[os tar[[bói[[ cl-ie u]]] la) espaço cine seja ui]] exelllplo (]tte tesa)onda .H..-

rJ[a.ti\-'an]('iate à Quest.ão .1.2 /?.i,o porte .$cl' /)a/rico/7?pac/o: coJllo sabe se quc espaços pala.-

con[])actos 7'l sa.tisfazc]J] a Piopiie(jade (al, urrla t.entativa. natural de ies})ondei ahilala

tivanlentc a essa (questão se[']a. ptocutai' uii] exer]al)lo jcorisisteiite com ''2" < 2"i " ) cle uln

espaço ])at'aco111])acto 7'i. nao Ha.ttsdotff, separa\'e]. (late pc)ssL]]sse iii ] fecllado e (liscieto

não-eílun3erá.x:el jtal excillplo dão i)odes'ia scr [lausdolH' pot(lue ('spaços pa.iacullll)actos

llausclotff são not.n ais e aí vale o Lenta dc .Joílesl. No eiitailto. un t,al exemplo não pode
exjstii l ei ] lllcsnao enfie os íllcta('oillpactos. (lcx.}clo ao Teotenaa 'l.l.



.z\pêndice B

Caracterização combinatória

dos espaços q'(.,4)

enumeravelmente paracompactos

Neste *Àpêndice apreser)tantos. colJlo ullia contribuição do llosso tl'atalho. lmla.

cara(terização combina.t.óiia das famílias a.d. .A C lnl" para. as quais o respectivo esl)a.(o

ü(..41 ó enLmleiavelilaellte para(onll)acto. Nosso ol)jetivo ao al)i'esetltai essa caiact.erização

c f'otliecei' minis elementos pa.t'a. a cliscussã.o das (questões blue foi'nlulatllos com respeito

à piescilça. cltt para;coilapacicladc eiiurlael'aTeI c da Prol)iiedacle (a) nesses esl)aços (vei'
Questões 3.] 5 e 4.] 7).

Exist.c uilla. ca.ractelizaçào tipológica basta]]te (oi] hccicla])ara. a classe dos es])aços
enulneiavclii)erltc patacoillpactos cLl] qet'al:

Fato B.l ([Eng891, 5.2.1) ['r7z espaço ío7)o/óg/:co .V í c/it/,rizc/.at,(/rl;,e/ c przi'acorl?/)aria

se e. sotllclllc $( 1)(tl'(t t.o(in se(l\tellct(t (Itclt,scf=lll,c l\F.. . rl. 'C u\l ílt sttbc.on.mulatos fc,(.}lad.os

í/( .V sa//is/z:(/2r/o Í') /?,. = ç) c.z;?s/c ürll.a scqúê?2c/la <Tt ,: : 1?. < u> (/í aó(?'/o.s dr ,V

-«/;: y ;.«a. r,; ç it. p-,« /./. « .::: - . n ÍE - ü.

Nossa. carartelizaçãu l)ara a (mass(' dos e'spaços @l.A) elllli ciavell ente })aJ'a(oín

pactos lilosti'a (lide. l)at'a ttiis c-sl)aços. as ltllicas se(lit('tl(ias (lc(tr'sc('ires cl(' f('rIJa.(los "(ili(
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inlpoitanl sao as de snbcoíljuntos da. ta.tília a.d. .Á : co]]] isso. pode se caract.ctizai' a

presença. da paiacon)])a(iclacle enumetável en] es])aços ü1.4) a l)altar dc iíifolnlaçãcs coill-

biilatót'ias a res])eito da respectiva farílt'!ia a.(1. .4 lo c]ue padece ser bastarlte i'azoáve]. já

club as T)resellças tant.o da íloirJ)alidadc (luant.o da Propriedade jal nesses espaços podem)

sci' caiactelizadas collll)inatoiiamerlte a partir da fa.mília a,.cl.; \-ei' Fatos :3.5 e :3.121.

.41óíll de scqtiências cleciesceiites (llo seno.leio da ii](lusãol e enunlei'á~,eis (le st.l,

conjuntos de ,4, também podemos ti'abalhat com partiçÕes crJurlleiáveis de .,4, confoiillc
vf3 T'É3 1 }) r\q n q FX[FI } l }' '

Teorema B.2 S'í.7a H Ç Í«,I" {irrla ybr7?/7?:a a.d c coliói./er'( o fbp"ço \l'(H) assar/:a./o

São tq\llt'nl.c res ns sfgu;i.nl;ts asse.rçõcs:

lz) -PI.4) f c«:u,',el'«t,r/l~e«ff pa''acop'pa'/o.

itb [)n.ra toda seq\Lcllcta d.fcl'(.scelLtc ÇIF.. . n. <. .c) {!c sut)(orLjtLrltos

n F,: ..-i.:'' "'«-« :'qiiê«ci« lF;.. . .l < u) .ie s«bco«j««to- d- ..

(. o n(it. çoe.s:

1/:;).](Vn < «,1(V4 € /'.)1d Ç* r,,l

[,,:).e(v.4 c J](]« < «,)]1.;\ n E,.] < «,l

lz:lz) /'ar'« fo(/a /)a/'/irão {H. : /z < «;} (/( .,4 c.i;?:sfc ?!.l~a .seqllérzc?:a

SUbCOnjtITlloS dc d que, sutis.{n:ern as cola(liça(s:

lz z z).] IVn < ul(Vni a: rz)(b'.;l € ,4«,ll.;! Ç' X'«l

lzz:/:l.2 ('d.4 c HI(i3~ < '«)1 ..4 n Ê'«l < ul

le A sulista:caco

(llLe, satisft]:er]] as

\E« '. n <. ...Jh dc

Demonstração : N'lostia-.:llo: ql(::)::>(-,:),(':'1 1, :1 e líz:l::>(/).

r'l'oi,ü dc (zl) ::> lz:;l: .Nsstmla que a'l.HI é enuilleia\clnlent.e llatacompact.o c considere

l.ri, : r? < u> como clli lz7:). C'oillo .,4 é Fechado c discreto e]]] @lJ), a, se(ltiêricia. coilsi(le

íacla. é urt]a sc(ltiõncia c]eciesce'lte (]c fe(lindos (orn intersecção vazia ]]un] es})aço enurlle

I'avellneilte paracompa(.to: segue c]o Fato ]3.] (lue existe unia se(líiência <!.t/,: : rz < ..;> cle

al.e-t.s d. U'l,41 .]«.. bati:fazer. .f., C [l''« f,a:a to.]o « < «, . n ic ::: cõ.

[)ehilinlos agora liilla sc'(luetl('ta </!;,. : r? '( cb'> íle sul)(o]].luiltos rlc a

( ac! a. J?, < u

n.

])oí] (lo para
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Afirlllalllos (]ue essa se(iilência cullll)re as coílclições deseja(ias. De fato: como pala

cada 1/. < w t.[',, é uma. vizinhança de .F,: então para cada .4 € .F}, existe F'.4 C lula" tal
qtle

{.4} U ( 4 \ f'4 l Ç I't'.

e' portanto .4 \ /''l Ç E:,:, donde segue (í;l.l. Já o fato de tetilaos n 'H = 0 gala.iate

cine Jacto .4 C .A ai'bits'á.rio existe 11. < ü' pala o (dual ..:l g i'l.',:, e coube(ltient.eíllentc existe

r7 4 € 1ul<;' 1)a.ia. o (lua.l

{,4} U (.;l \ G'4 l Ç Ü'(JI \ t't',.

c portanto .4 \ C;4 E u \ /i',. e .4 n E',: ç G'.4. clollde segue (7z).2. []

/:'r'oc-a (/t' l1lzl) + l/l/lz:): E fácil vei (late lz/l) e lllzzl) sào ecltiixalent.es. pois dada ullia. partição

(le .Á da foiiila {.4,. : i?. < n} pode se definia unia se(]iiêncla dcclesccnte <.F., : lz < .)> dc

subcoTljurltos de .,4 com iiltel'se(ção \azia pon(!o se, pata cada iz < ü',

/« .4: )
1< n, m> n.

e da,da uílla se(ltiêilcia decicsceilte <.E: : ?z < u> de subcorljuntos de ,4 com inteisecçâo

va.zia po(lelllos assiil lit' s.p.g. (lue .Ifo = ,4 e segue que a família (le colijulltos nada pol

,4,: = J:'« \ X.+.

pa.ta caclca ??. < u e claiainente unia pal'tição clc ./:l. :'\s coiidiçoes ielati\.as a sc(lucilcla

lr. : r? < u> de subconjuntos .lc u traduzem-se irllcdiat.amentc cla se(lii8í)cia. clec:...sccrltc

l)aia a paiTiça,o e vi(e \:essa. []

/:'í'ot,.z dc lz:;l ::+ (z 1: Seja Z/ ullla cobri't.ula al)e]'ta cnunleláx,c] e aibittái ia (]e Q(HI c seja

ü,.4 € z/ : P n ,4 # o}

É ób\ io que ü,,{ col)l-c .Á. Sc /7.,{ fo! um coiljiiilto finito, 27.4 U {{/?} : /! € ül.AI \

(U/#.4l} ó uin lpílnaiu.?lho al)eito localmente finito (le 27 e está:mos Feitos. Se ZJ..{ fot

[[[fin[to: e]]un](']a]]]os 27.,.{ = {(:,. : rz '( u} c clcfiiliillos villa seciueílcia <.F',. : ?? <: u> (lc

sjll)colljunt.os (lc .,4 l)Olaclo. para cada n < u:

Ç)8



/'« ::: .x \ U [.'':

Tnlios (lue essa se(juel)cla e descrescentc e como &/,,{ cobtc ,4 va.[c (luc Í'l .Fn :: 0.

A asserção (/lzl nos ga.Farte então (lue existe uma scqiiência <E,: : i? < «,> cle sul)con.lulltos
cle u satisfazcrlclo as condições(ííl le(zíl.2.

Deílnilllos atola, pala. ('aGIa z? < w; uin conjuílto

I'í,'« ::: F; u ( c« \ «l

e temos que I'l'',: é urlla vizinhança abelha cle .7:;, ])al'a cada ]l < u. pois (z]?]l.] ga.jante (lue

] \ E,. é finito se .4 € .E: dollde .'! \ (E'« \ r? 1 = (.4 \ r«l u (.4 n 1?) também ó finito e

conde(liieiltenlelite vale pa,La todo .4 € .F« que

{.]} u(-] \ ll\ l x'. \ ~)ll Ç }t'',:

e po't:'.nt.o l,t/,* é ulli al)eito de ©(.A). Deíliiinlos ágata 1lnla sc(liiêiJcia <#. : r?, < u> de
fe(fiados cle Q(H) poi)do, l)aia (ada r7 < u:

r7,. (.4) \ l,t''.

Obseivanlos (luc'. l)ai'a cada 1? < u:

",. ' w(.ü \ .'J ' (ly. '':J - «l

e (lue: pot (/1/11.2. dado ./l ç ,4 ail)ittáiio existe /l?. < u' para o dual A n E., é fltlito;
colIseU-ciente,ilente, .:l n lr«. \ z,ll é flllito e ,4 çl J:\. . poi' 1/:;).1. Segue que

{.]} u l4 \(i n(E,« \ «z))) ç QI,41 \ 11'.: = /7.,

donc[e .] g i't.'«. ou. cclu]va]entenleilte, ,;! € ;1z./l H.: ). ..\ssini. x.'ale que

.,4 C U !7?fl H,.

.lá Rodei os constiuii' llosso i-efiilai-nctlto localillcnte flilito. Pala cada 11. < u
clefllllll)os li li a l)('tto

\ 'i; = ('« \ U rJ,
J<n

99



s.j.p«- { :~ :~} c.«..p''""';;J :-íi-.:..',«.:r/ Ç(IU.(du«)
J<n ''' J<n '/

''. \ (( y '''J - «) ç «:

o (lue gaiai te (lue y.,{ cobre .4 jnote (lue. se .4 € .4, ente.o l € t,'L ])aia # = rr2.zll {/l < u

..! € (,', }1 e assim P.,{ tefirla Z/,,t. .'\firinamos (lue

y = y,{ U {{,*l: « € Ü'(JI \(U 'P,,l)}

é uln eflnalllexlto aceito ]oca]lliente anito (]e Z,r. Note (luc se 7n. < u então rr]. C /7. ])ai't\

todo lz > r?! e conscqiientcmeílte {r7z} n v]. = ç] pata. todo rz > /1}. CloJla leia.Ção aos pontos

ell] .,'l: tome .:l € .,4 a.ibiti'átio; segue de l+) (iue existe /71 < i pala o dual ..:l C zlzfl/r.:l
donde .l posslii unha vizinl]a,i çt] (lue é disjunt.a de P,: pa.ra to(lo 11, > ?7t. Poi'tarro. y faz

! oo



1{,eferências Bibliográficas

IBe1811 [\[urJ'a). G. Be]]. Otl tule combinam.ot'ia] pi'inciple r'lcl. /ru/!d. .vr7.Zb., 1 1:1(2):149
1 37. 1981.

1(:olll881 \v. W. ColJlfort.. C:ohnal fa.naiiics i]] cei'tais function s{)ages. (I'orrz?rzcriZ. .'l/a//P

(,.'l?.?ll,. (.'a/.o//liz., eol4l:66.s 67.s, lç)ss.

l('SO.SI .Janlcs(.lun niitlgs anil Salaaton Shelah. ('aiclillal ii)va.liants abovc tule(oí)tinuuin.

.l7zrz. r'u/'e .'!p/)/. /,og?:r: 75(3j:251 268: 199.3.

ID.]82a.l A. J. l)odd arlcl R. B. .Jenscn. Thc coveiirlg lemma foi /\'. .4/2r!. ;l,/a//7.. /,ogzc,

22(1 ):] :30: 1982.

IDJS2i)l .\. .J. ])odc] anca R. 13. .]crlscn. Tule coveting le11 ina foi /,lli.'l. .4/a/2. :víz//?. Z,ogzc,

22(2):127 1:3,3. 1qS2.

IEng891 R,yszaicl EngelkilJg. Gí:ibera/ .ro/)o/ogy, \:ollmle 6 of .S'/lgr7i.a ,Sí,r'?le.s zlll Pr//.c .vrlZ/?cr-

r?aZ/lcs. Heldelnlartn \crlag, Bel'liil. 1989.

IFlc781 W'illiam (;. Fleissiie]. Sepa].aLioU ])ropeities iJI Xloot'e spaces. /?f/.l?(/. .\./af/z..

Ç)$(3):27Ç) 2S6. 19TS.

IF[e821 \\'i]]ialll C}. ]?]eissrter. ]f a]] not'mal lvloore s])ages a]e r]]et]iza,blc: tlJei] t l)ple is an

iiliiet nlodel \\:ini a ílleasuia.ble caicliiial. r/rzlzs. .4 r]]e/. .:vízf/?. .S'o(... 27:3(] j::iC.3
=37:3. 1Ç)S2.

IHod8:LI R,. Hoclcl. ('ai(final [uiictiotls. ]. ]n //rzl?í/óooA o./ se/-/Aml'c/?c /opo/o.ql/. l)ages

1 61. NoJtll-Flollanc1: -4tlastetclanl: 19S4.

Í.Jcc781 Tllorllas Jccll. .S'r/ //z(o/'//. .ÀcadeTlaic Press: New \ork: !97S.



l.Jxisool W'iliftie(] .Just.. ).]ik])ail V. },latvf:ev. and Paul .J. Szeptl)cki. Some JesttlTs o!]

{)io])city (a). 7'o;uo/ogy J/)/)/.: 100(1j:103 111, 2000. SI)ccial lssuc in llonoi of
Howard H. \.Vicke

F. Buiton JoJles. ConcciJliilg normal a,ÍJd completely not'mIaI spa(es./3u//. .417?ci'.

.;l/aZ//.. Soc.. 43:6'Í1 677; 19:37.

Thoiilas .Jech a.n(l TÇa,iel Ptikry. (lofiila]it). oí tule pa.rt.ia] OI(lering oí functiolls

flonl ul luto w under cvclltual dolllillatioll. .l,/a{/?.. Pi'oc. CI'rzr?z.Z)//l(/ge F'/l?:/os. .S'r9c

oõ[[]:e.s :32. ] 9s4.

Haim Judall and Sallaiol) SI)elas. C?-sets. fiel'piúski sets. ailcl i'apid hlters. P/'oc.
.4nzer'. ;L/rz/A. Soc.: ]iJj:3j:se]-s32. ]ç)91.

\k\h\ Q \<a.Hall\o\l. Tllt Itliytl(T' trt$.1t.ite - Lnl'gf' c.u.I'(it anis ill s t ttlcoi }J.fl'otn, tlletl'

ócgzll;rzzl/?g.s. Spiii]gei' \'e] la.g. Be]'li i] : 1994.

R. XXr. I':night. .À set.s. Tra?zó. dnl,c7'. .l,frz//z. S'o(.; 3=39(1):'1.3 60: 11)93.

lÇenneth l ullen. .S'f/ 7'/z(or'y - ar? ír]/r'o(/?zc/zor] fo /bc /l/ir/e/]f.rzdc/zcc /)?'oo./b. t.oluiíle

102 of S'/r/(//lí.s /l/z /-n.g/l( a/2d /Ã.f /hlz?7dí/,fzolzs o/ .l/nZ/z(.rl?aZPlcs. Noitl] IJollal)cl

Publislling Cloiílpany. .XillsteidalJL, 1980.

]<ennetl] lÇtineil aJlcl .Jetty E. \''a.ughall, editais. Xal í/Óoo# o/ .sc/-//?(or'(f/:c /OPo-

/og:y. Nortla-HolJailcl Pui.)lishing (lo.. .Anlstel'dam: 19S4.

l\,licllael \''. \latveev. .AI)soliitel.y couiltal)ly comi)act: spaces. 7b/)o/og.É/ .4/y/)/,.

.3S(L):S1 92: [99''1.

i\l. \'. ).lía.tvecv. Soii]e questions oi] ])roDeiE..v (al. (lltze.s/zo/?.s .4/zstt-crs r;(lz.
7b/)o/og#: 1312):J0:3 ] 11. 1997.

l\.[. \r. ).']atvecv. .X surte) O]] star (ovelillg pi'ol)etties. Tol)ologly .'\tias. f)iel)iliil
330. ]998.

P. .J. N.vikos aria .J. E. Vaugllail. Sc(llientlally coillÍ)act. FiaElkliil-lla.jagopaLa]]

ST)ages. P/-o(. .]r?if?.. .ví/f/]. .S'o(... 101(11:J:]g [.:i5. ]98T.

l.Jon371

[.J P8'} ]

[JS91]

li<.«o+l

jltni9:31

li{ un801

li<vs'il

IN'lata:LI

li\. lat !)T' l

Ílrat981

lx\ s l



IXyi9{)l Petet' Nyikos. On flrst (ouiltable. countabl.v corllpact spaces. lLI. Tule pl'ol)lelll of

ol)ta.illing sel)aiab]e lloilcolllpact exa.mp]c's. ]n O/)frz pl'ob/c/rz.s /l/z fofo/og.y, pagos
]27 ]61. Nor'tlJ-Holla )ci, .z\]]]sterda]]], 1990.

IPa\ Oll Oleg Pa.vlov. A tlolílla.l coulitabl). conapact. i)ot absolutely (ourltably (.ompi.ct

space. P/'oc. /l/7zc7'. .l,/íz//l. soc., ieo(ol:27í1 27T.3, 2001.

IRee8101 (1]. À/]. Reed. On noiniality and countable pa.iaconlpactilcss. //?/rzr/. .L7a/À

[i0(2j:14.3 ].12. 19so.

IRS\'97j N.la,ry Ellell Rudin: la.n S. Staies. and .Jerl) E. \'augltarl. Fioin colinta.ble

colllpactrless to absoluto (ountal)le coillpa;(tness. Prof. .4l?z(r'. .l/a///. S'oc..

J2.3(=31:927 934, ]997.

IRud7TI Xla.i') Elles Rudin. \latti]]'s axiom. l!] //a?z(/book o./ ,va///.cri?,ai/Irra/ Logllc: r'a/'/
/3.r;: pagos ']9t 3í)l. Noitl]-Holla.í)d: :-\i]]steidan]. 19T7

IRudlS il N'lar), Elles Ruclin. Dowker si)aces. [n //ar7(/óooA- o./ .scZ-//icoJ'c//c /opo/ogy, pagos

761 TSO. No1tl] Ho]]and, .\n]st.ei(]a.n]. ]98.'1.

[Sit $) 8 ]

lssosl

Sa.iriuel C;. Sil\a. [Jr))a iiit.lodução aos l)e(luenos caidiilais e às suas aplicações

t m topologia. l)issertaçào cle Àlestla.clo: l).IE/(!SP. 1998.

l,yn!] .A!-tl]ui Stee:]] and .J. .'\itllur Seel)áGIl: .Ji'. (.'o n!/(r(i'all 7)/c.: //? /o/uo/rJg.l/.

[)ovni Pul)liça.tiolls]ilc.: ]\]itieo]a. N\', 199.3. Re])iilit of tule sccond(i9781 edi-
tloll .

ISVOSI Patt[ ,J. Szcpt.l,,cki a.iic] .]eJ'il>, E. \''augha.li. .'\]lllost disjoiíit rali)elles atlcl pJo])cita
(al. /''rzl?(/. .l/a//z..: 13Sl3):229 2'10. 1998.

ISW0:31 Paul .J. Szcpt.l},cki a.íld \\rilliaiJI .A. R. \\;miss. Dowkcr spaces- in 7'/?c tl:or'l o/

\TalIJ Elleít Rtt(!iri. ].l\la,disorl. \\.1. 190í]. v(Àw\xne'it]3 oç .4níl. Nt\r \'ot-k .Xc.ttd,.

.Sc/l.. l)ages 1 19 1i29. New \oik .X(.acl. S(.i., New \'oik: 1993.

ISzc(i21 l)aul .J. Szcptyckí. Soft aLrilost disjoilit fal ilies. P?'r)c. .4ipfr'. ..l./rz//[. .S'oc

130(12)::3T'J:3 :]7]T: i2002.



ITa1771 F. D. Tala. Set tlieoietic consistetlc), tesults and topologlca.i theoieílls coilcclllin.g

t].e -o:mIaI Nloote :l,ace co«jc.:t-:ic and -.la,t.d prol,i.-«s. Di.,.,f«Z':'".s .v«//z.

Í/?oó-P?'atou .l/a/.,1, 148:1 .3=3, 1977

jrJ971 .\i'tul- To]nita a.r)d Lúcia .Juiz(lueil'a. Topo]ogia. getas - lo.semestre de 1997. Notas

de aula (lo [NIE/t.TSP. 1997.

j\'a.u901 .Jelty E. \,'aughail. Snlall uncountable caidina]s alia topo]oglç,. ]n O/)ez? p7'0ó/crlzs

zlr} /o7)o/og#. ])ages ]ç)5 2]8. Norti] IHollancl: :ânlst.ei'daiil: [990.

j\rau9.31 .Jei't'y E. \''aughar3. ;& (.ouiital)l)/ coliapa('t: sopa.ra.blc space whi('h is not absolutel)/

countal)lly (om})act. Co nrrlcrz/. .vrzf/z. L''r2/IL:. (;a?.o/l/l.. =36(1j:197 201, 1993.

jvl)Sdl EJic 1<. va]] Dottwerl. Thc intcgeis an(l to])ology. In //ízrz(/6oo/: o./ sr/-Abro/-cf/lc

/opo/og.l/. pares 111 167. Noite-Hollaild. AJílsteida,n. 19S4.

jvXIR901 .Jaíi van NTill an({ Geolge ÀI. Reed: editais. Ope/2 p/o6/írrls z/z /o/JO/og.y. Norte
Hollancl Publishillg Clo.. Amstct(larri. 1990.

IV\rata.SI W:. StepLlen W'atson. Sepaiation in (-ouílta.bl.}, pa!'acompact spaces. T/ar?.s. .4mcr
,\,/af/z. .Soc-.. 290(2):8:31 842, 198.3.

lo.:l



/'

Índice 1{,emissivo

jal espaços. ]9 c. 3

D. 7
.4 ç' B,6
.4 \ R l

'! ', ] ]

L. .3

.\./ 1 /? 1, :}.3

q conjunto. :34

s'zlr': z/l. [l
7':. [2

P, 7
Í

t, 7
H'F, =3

b.s
a".15
w.2

(JO, Ó

.v'.]]

.'\.-l . 1.3

l-vl ~. :3

l-vl' ~; 3
1«,1", 3

Í-l'":
P.].3

\l/ espaço, 27

Ní), =3

< .v. {*>,
<n,3'> gap. lO

<F'(«;). ç*>. 6
/",., .("-'\ G
\ W: "< /'n L'

©,].3

C,6

!B;2
'J . . ' )

c(.\'l, 16
c./'(-V 1, 6

c/ (.31, 4
c.ftFn }. 'i'!

7:'( 4): 1

\(-V), 15

\l/,: .VI. 1 3

b. 7



al.vl, i6

(/dcl -V 1, 7:3

(/(/c] (.VI, 7:3
'(X), 16
f <: g, b'i

f Ç' g. B

./'l.'1l, 2

./ :lBI. 2
",,,,l.4). 2

. «/,(-4 ), 2

:.,l.V), 1 3

:i' <* .y. 6

coa rla.1. 4

em ulr] oi dilla1 . 4

('ln liJna. pie-oi(leill, 6

coflnaiiclade

de um oidi rla1. 4

clc uma l)lé oideni; 6
r'nn q 1 . t Â.. ,- ; :, '

convergência

(le se(lüência, 13

de uir] conjunto: 13

rl .:-.. . 1 ,1 :- ,1. 1 Ê

c[eii\ado. ] ]

aberto fe(]l ado. ]2

.& C:. 2

AxioíJla de i\lla.it.ili. S

axlorr] a.s

de enumeram)ilidade. l l

c[e separação: ] ]

enume!'á.ve1. 4

enumeração.:3

espaço

® like. 27

ç'1,41, el'

a.e.(.. 1 9

ailti Dow-kci. .139

coletivanlente tloinlal.:3.3

cot)lpacto, 12

(onlpleta.mente legulai: 12

(le l)owker: .3D

de: Hausclorf{. 1 2

de Lin(lclõf, 12

de l\,Toole, :34

(lelivaclo cle B. :3.3

(lisa eto. l l

ellllll] ela.\ elnleil t e

coill l)a.( to: ]2

rllcl,a(onlpa(to. 1 4

( a rátel, 1.5

caidlna1, 2

(ío.t. m.,.t.l},-a..ssí~,e]. ] 0
int\cessíve] . 1 0

limite. 3

ilaelasul'a\ cl . l l

legulai', !{

sirlaulai'. 4

S LI C ('SSOI'. ..}

c'ardiilalida(le. 2

celulali(laje. i 6

C'H..{

cloi)ctl. 12

106



pal'acorllpa,cto; 14

inicialmerlte H(-olu])acto: 1:3
!ocainlente

compacto, ] :3

enumeiavelrnent.e coiTlpacto: 14

iniciaimeílte K-coirlpacto. ]4

metacolnpacto; I'}
nolrlla[. ] 2

ortocornpacto. 14

pai'acompacto, 14

piin[eiro crlutllerá\.'e]. ]]

pseudonoriiia]. :3:3

tcaular. 12

sepaiá\,e], 12

zei'o diltlensiona.], 12

estrela.. ]4

exteilt. ]6

de HausdotH': lO

dc Lilziii, =34

G(:H, 4
grandes caiclirJals, lO

f[an(]book. ] 7

[lipótese

(lo Cona ínuo. 4

Geneializacla clo Contínuo, 4

ilimitado

eira uma pré-ot'delii: 6

ii (lependõncia. .3

Lenda (]c .]olles, 24

derilollstlacão. 90

N{A. 8

\'i.\l«l, 9

v{A...-.,-'--.../,.,, 9

l\'l,A. ..,;r,-,í,:,(n): 9

modelo,.5

inteiilo. 6.-)

fa nlílit\

a..cl.: T

soft. 39

com a s.í.i.p.. 7

disciet.a, ] 4

doilliil a.nte. T'

iliialitada.. 7

localnleilte finit.a

m.a.c1., 7

ponto-finita; ]-'}

sl)littillg: 7

Íot'cií)g, .l

Ititlções ca.rc]irlais. ] .5

núíllelos naturais. 2

Op( n Pior)leigas

Olclin al, 2

limite: 2

iegulaJ'. 4
si n o u in . ,'lb -''--' : '

su(essoi, 2

1 7

1.4

pc(lutei)os ( a.i'(lln ais. 6

P('se. ] ]

1)1allo dc Nie llyt.zki, Ifi
gal). lO



ponto

de acumulação coíllplcl.o. 12

de acunaulação de seqiiêilcl?t, 13

pré-ordena,.5

P:op«'i'dad. («l, ]9

ptot)ricda(le to])ologlca, l)

})roptiedade tipológica

}lereditá.ria, 12

pseudo irJtersecção; 7

refi1lanlento. 14

neta (le Sotgeiaftey, 16

s.p.g.: LO

seqiiêilcia. 2

de (ompi'imeilto r} , 2

star (ovelillg properties. 1.5

'l'..,...,... E.

cla (;onl])lel ude, .:i

da. lllcolllplet.lide, Segtlnclo.

de (I'antoi. =3

tiulltiiess. 1 6

eilunleráx e]. ]6

t;ol)ologia

(le subespaço. [2

([a OI (]elli, ] )

produto. 12

torce. 7

1()

ZFC.l


