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THE GROUP OF A LINK IN A 3 - MANIFOLD

Pedro Luiz Queiroz Pergher
Adviser; Marto Rameh Saab

In this work we get the presentation of the group of a link
in Rº with good projection, the relators being obtained locally in à

neighbourhood of the link's crossing points, a fact that minimizes
the number of letters of these relators which, in turn, implies maxi
mal simplification of such presentations.

We also develop a systematical way of computing the presenta
tion of the group of a link with good projection contained in the in
terior of a solid torus of genus m.

The actual computation of such presentations is illustrated
by means of several examples.
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INTRODUÇÃO

O problema com o qual nos defrontamos neste trabalho é um ca
so especial do problema do mergulho: dados espaços topológicos X e D,

de que diferentes modos pode X ser mergulhado em Y?

O caso X = sd, = Rº dá origem à comumente chamada "Teoria
dos Nós”, e o método de ataque ao problema, neste caso, consiste na
análise do grupo T(R? — X), onde X é um nó em Rº, ou seja, a imagem
de um mergulho de S' em Rº. No livro "Knot Theory" de Richard H. Cro
well e Ralph H. Fox ([2]), encontramos uma clara e detalhada exposição
a respeito do cálculo do grupo de um nó poligonal em posição regular
em R?, assim chamado o grupo fundamental do complementar de um nó em

Rº?.

Em [6], Perez, G., obteve uma apresentação do grupo de um nó

poligonal em posição regular no interior de um toro sólido; ainda nes
te trabalho, uma generalização deste cálculo para um toro sólido de

genus m foi efetuada.
O meu orientador, Prof. Mário R. Saab, propôs que iniciásse

mos estudos no sentido de se verificar o que acontece quando da subs
tituição de um nó em R&º por um Zink, assim chamada uma coleção fini
ta de nós dois a dois.disjuntos.

Nossas pesquisas conduziram-nos ao livro "Lectures on Intro
duction to Algebraic Topology", de G, de Rham, (71), onde é encontra
da uma descrição informal do grupo de um link em Rº com boa projeção.

Esta descrição está feita, por um lado, em rápidas linhas e

carentes de maiores detalhes; por outro lado, na apresentação do gru
po de um link ai encontrada, os relatores possuem no máximo quatro le
tras, levando vantagem neste aspecto sobre [2]. Além disso, a idéia
de demonstração indica simplificação e maior elegância em relação a

[2].
O que fizemos foi, então, descrever sistematicamente e demons

trar detalhadamente os fatos ali situados, utilizando idéias de [2],
E] e algumas idéias próprias.

Seguindo ainda a linha de abordagem de [7], determinamos também
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uma apresentação para o grupo de um link no interior de um toro só1li
do de genus m.

A redação deste trabalho se divide em três capítulos.
No capítulo IT encontram-se alguns tópicos fundamentais ao de

senvolvimento dos capfítulos subsequentes.
No capítulo IT obtemos uma apresentação para o grupo de

—
um

link em Rº; o principal resultado deste capítulo é o teorema II.2.4.
O capítulo INNtrata da apresentação do grupo de um link no

interior de um toro sólido de genus m, com o resultado principal dado

pelo teorema IILT.2.4.
Colocamos no final uma observação relativa a um artigo a ser

publicado, de autoria de Perez, G., no qual & desenvolvido o cálculo
do grupo de um no contido numa variedade tridimensional compacta, co
nexa e orientável.
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CAPÍTULO 1

1.1. OBJETIVO

Este capítulo é dedicado areunião de alguns fatos básicos os

quais constituem ferramentas básicas para o desenvolvimento dos capÍi
tulos IT e III.

Tais fatos envolvem considerações sobre apresentação de geru

pos, cálculo do grupo fundamental e links em Rº.
Para maiores detalhes sobre estes tópicos, vide, por exemplo,

((2), capítulos IT, III, IV e V).

1.2. APRESENTAÇÃO DE GRUPOS

Um grupo G é determinado se são dados um conjunto de gerado
res gr ,Gas-... ... e um conjunto de relações definidoras fi(g1 92 »..
—)=1, folgigan.....) = 1,...,aS quais têm a propriedade que to
da relação verdadeira que subsiste entre os elementos 91, Gas-..., e

uma consequência algébrica das dadas equações.
Vejamos o que significa, exatamente, ser uma equação con

sequência algébrica de outras. Um elemento f de um grupo arbitrário,
Q.é chamado uma consequência de um conjunto de elementos f1 fas....,
de Q , se todo homomorfismo vw: Q—> 84 deqQgem um grupo Ã que leva
cada um dos elementos fi, fas... ,6M 1, leva também o elemento f em

1.
A definição é equivalente a: "um elemento f de Q é uma conse

quência dos elementos f1, f2,....., Se f esta contido em cada um dos

subgrupos normais de Q que contêm todos os elementos fy1 , far.....”.
DO conjunto de todas as consequências de f1 , faseceoo será cha

mado "a consequência" de fi, fas..cco. É portanto, o subgrupo nor
mal de Q gerado pelo subconjunto (fi, fo.....) de Q, isto 6, o me

nor subgrupo normal de Q que contém fi, faz....
Prova-se que um elemento de Q é uma consequência de f1, f2,.



«..,Se e somente se, ele é da forma

S níj) |
7 fã

Seja, agora, F um grupo livre com base livre x1, X2>,......, EM COorres

pondência biunívoca com os geradores gy ,g2,... de G.

Seja d : FG o homomorfismo de FsobreG definido por

9x.) = 935 je 1, dee.
Para cada relação definidora f;(91, gGas....) = 1 do grupo

G, coloquemos r,= fix Cop...) EF; 151 Ae.
Dizer então que em G vale f.(g1, ga, ...)= 168 equivalente

a afirmar que r,; está no núcleo de d.
Os elementos r1, Yo,.... são chamados relatores. TIndiquemos

com R a consequência dos relatores Y1, Yos.....
A afirmação que as equações fin, Ja peu.) = 1; 12 1,270,

constituem um conjunto de relações para G das quais derivam todas as
outras é simplesmente a afirmação que R é o núcleo de d. Neste caso,
o grupo G é determinado pela base livre x1, %>,.... B pelos elementos

13 FPa..... , PDOisG É isomorfo ao quociente F/R.

Estas idéias motivam a formalização do que E uma "apresenta
ção de grupo”.

Seja F um grupo livre com base livre £, a qual é suposta ter
tantos elementos quantos forem necessários.

Uma apresentação de grupo, denotada por (xr), é um objeto
formado por um subconjunto x, de £, e por um subconjunto r do subgru
po F(x), gerado en F por x ( o qual ainda é livre). O conjunto x
é chamado o conjunto de geradores da apresentação, enquanto que r é O

conjunto de relatores da apresentação.
O grupo definido pela apresentação (x, r) é o grupo quocien

te le: rl= Hx)/R, onde Ré a consequência em Hx) de r.
Dado um grupo G, uma apresentação para G consiste de uma apre

sentação de grupo (x, r) e de um isomorfismo

ii: e: r|= Ex — GG.



Se tivermos um homomorfismo dé: Hx)——>G sobrejetor tal
que o núcleo de &é£R, obtemos uma apresentação (ic ,r) para G, bas
tando tomar-se r(7 R tal que a consequência de r é R.

Reciprocamente, se (x, r) é uma apresentação para G com iso
morfismo

F(x)
R ——. q ,

o homomorfismo d: F(x)——>G dado por d(y)=1t(yR),y E x, é sobreje
tor e seu núcleo & R.

Indicamos por |&; rlo a apresentação do grupo G, com respei
to ao homomorfismo &d.

1.2.1. Teorema

Sejam G, G' grupos e dq: G—>G"' um homomorfismo sobrejetor .

sejam HT Ge 0(H)= H'C G!., Então a imagem da consequência de H &é

a consequência de 4",

Demonstração. Vide ([2], página 39).

A seguir, enunciamos dois resultados de importância vital pa
ra o que se pretende fazer nos capítulos IT e TIIT, resultados esses
concernentes ao cálculo do grupo fundamental. O primeiro deles é o

1.3. TEOREMA DE VAN KAMPEN

Seja X um espaço topológico o qual é a união X = X, U X2> de

subconjuntos abertos Y;7 e %X2 tais que X1, X2 , X.=%1 NX, sàãonã

vazios e conexos por caminhos. Desde que /%, E não vazio, segue-se
que X é conexo por caminhos. Sejam p E X, um ponto base e G=T(X,p),

GF TX 15P), t= 0,1,2. Os homomorfismos induzidos pelas inclusões
formam o diagrama comutativo

o2]EGr | o
Ga

To! WoA



isto e, wo = wi By= wWwasd,s.

Nessas condições, os grupos tw, (Gs 1= 0,12 geramnG, Mais

ainda, se À é um grupo arbitrário e V; : Gr—>E, 1= 0,1,2, são ho

momorfismos os quais satisfazem VW, = VW, 0, = V20,, então existe um

único homomerfismo À : G—rH tal que UV, = NO; s i= 0,172.

Prova. Vide ([2], Apêndice III).
Nas condições do teorema acima, temos que os grupos wW,(G,) e

w2 (Go) geram G,uma vez que wW (G,1QJ= w,(9,(GQ)) CC. wi(G]).
Outro importante resultado é um corolário do teorema acima.

1.4. COROLÁRIO

Usando a mesma notação do teorema anterior, suponha que G, É

trivial e G1, G, são grupos livres com bases livres [dis dos.2a0.2.i..) E

(Bis Bas....5...) respectivamente.
Então G é livre e [wÀi01, WICda,.... fd2B1, WoBa,....) É Uma ba

se livre para G.
A prova deste corolário é encontrada em ([2], pág. 64).

Teceremos abaixo algumas considerações a respeito de links em

1.5. DEFINIÇÕES

Um nó, em uma n-variedade M, é um subconjunto de 1º homeo

morfo a uma circunferência.
Por um link em VM” entendemos uma coleção de um número finito

de nós, dois a dois disjuntos. Em geral, denotamos um link por
L= (lo, Las... aDy)s sendo Dis t= 1, Qu...

os nós que o compõem.

Em nosso trabalho, consideraremos links em Rº e num toro so
lido Tºm, de genus mm,

Dados os links £, £' em R?º, dizemos que eles possuem o mesmo

tipo se existe homeomorfismo à : Rº Rº tal que h(L) = LL".P



Chamaremos o grupo fundamental do complementar de um link em
ER? por "o grupo do link".

É claro que se dois links são do mesmo tipo, então seus
grupos são isomorfos. Um link é dito polígonal se&eaunião de um

numero finito de segmentos de reta fechados.
Se um link tiver o mesmo tipo de um link poligonal, entaoeie

e chamado suave.

1.6. PROJEÇÕES DE LINKS

|
Seja P : R——R? a projeção P(x, y, 2) = (x, y, 0). Dado um

link DZ em Rº, dizemos que um ponto M da imagem P(L) é chamado ponto
múltiplo se a imagem inversa P”* MM) contém mais de um ponto de DZ.

A ordem de M E P(L) é a cardinalidade de P*(M) N DL.

Assim, um ponto duplo é um ponto múltiplo de ordem dois, um

ponto triplo é um ponto múltiplo de ordem três, etc.
Também podem ocorrer pontos múltiplos de ordem infinita.
Dizemos que um link £ em Rº tem boa projeção se P(L) é uma

curva com tangente contínua e curvatura contínua, cujas únicas singu
laridades são pontos duplos com tangentes distintas em direção, e as
quais devem ocorrer em número finito.

A anteimagem de um ponto duplo consiste de dois pontos, en
quanto que a anteimagem de qualquer outro ponto da projeção é um Úni
co ponto.

Pode ser mostrado que um link tendo boa projeção é suave e

que qualquer link suave é do mesmo tipo de um link tendo boa projeção.
Em nosso estudo do calculo do grupo de um link, restringire

mos nossa atenção aos links com boa projeção.
Consideramos óbvia a extensão dos conceitos acima no caso da

substituição de Rº pelo toro sólido T*m,' de genus m, desde que este
seja considerado como o espaço R? menos a união de m cilindros soli
dos, fechados disjuntos e infinitos, com eixos dados por retas parale
las ao eixo 3 (ver capítulo III, IIL.2).



CAPÍTULO II

1.1. OBJETIVO

Em [7, PES. 43-47] é dada, sem provas, uma descrição infor
mal da apresentação do grupo de um link em Rº com boa projeção,de tal
maneira que os relatores envolvidos constituam-se no máximo de 4 le
tras.

Nosso objetivo aqui é descrever sistematicamente tal apresen
tação e demonstrar detalhadamente os fatos envolvidos neste contexto.

A seguir daremos alguns exemplos que ilustrarão a obtenção,
na prática, de tais apresentações.

11.2. APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE UM LINK EM &?

seja L = (L1,02,...,L,) um link em Rº* dado por uma boa proje
ção.

Suponhamos que £ esteja situado entre os planos 2 = 0,8%, &,,

3, ? O.

Coloquemos uma orientação em cada componente L, de L e tome
mos p,º, = (0, 0, 39q) como ponto base.

11.2.1. Definições

Chamemos um caminho b em Rº símples quando b for de classe
C', seus pontos terminais não encontrarem P(L) e interseccionar P(L)
num número finito de pontos,sendo que em tais pontos as tangentes àa

P(L) e a b diferem em direção.
Dado p E R?º, denominemos Po caminho o qual se dirige linear

mente de po”, paralelamente ao Rº, até um ponto diretamente acima de
PD; E à Seguir desce linearmente até o pohto p.

Dado um caminho a em R?, com ponto inicial a(0) e ponto fi
nal a(|| a ||); o laço com ponto base pq dado por:

*1a = a(0) . a . a (la || (fig. 1)



à>

Y AX (lou)

Fígura 1 Figura 2

Dado um conjunto K TD £L, denotemos por Kx o conjunto:

Ku = [(x,y,3) E R/ O 3! > 2 com (x,y,2') E K) (fig. 2)

seja L O Dx = (Pr, Posceco, Pl. Os pontos P,., 1 =1,..l,
são anteimagens de pontos duplos de P(L), sendo exatamente os cruza
mentos inferiores de L. Pode ser que alguma comoponente de L não inter
seccione Lx; neste caso marcamos um ponto sobre tal componente que
não seja cruzamento superior.

Determinamos assim um conjunto Q = [P15P2s «15P do p>1; os

pontos de Q dividem L em p arcos abertos qa1, Aa..., 73 de tal forma

que qa, começa em P; e termina no ponto P; que vem após P; seguindo-se
a orientação da componente à qual P; e P; pertencem. (fig. 3).
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Figura 3

Chamemos os arcos a, de arcos principais. Se um P; pertence
à superfície ax, omitimos todos os pontos de a,x que estejam abaixo
de P., inclusive Pi com este procedimento obetemos superfícies FuyPs,

enob, sem bordo e simplesmente conexas. Pomos F = 5 F,.
1=1

Denotemos as semiretas abertas (Pu por djs t=1,..,Pp; Se
p =

ja D= VU d..
. 1

v1=]1

Seja F(x) o grupo livre gerado pelos símbolos X1, Xi...) Xe
A cada caminho simples a E Rº - P(Q) associemos o elemento a* E F(x),
dado por

E1 e2 Eat = X&, CX. .Aceco. x.k >1 12 kk

onde os projetados arcos cruzados por a são, em ordem, Plads,P(ía.(az,
da para a direita ou da direita para a esquerda . (fig. 4).

);s e E, = +1 ou-17 de acordo com que qa cruze Pla,7) da esquer
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Oy

As at x; cx7 Xsç XX;

Figura 4

A correspondência aA—at claramente preserva produto.
O grupo F(x) será o grupo livre da apresentação procurada pa

ra. o grupo de L.
Fixemos de agora em diante, para cada j = 1,2,...,P, um cami

nho simples A; em Rº - P(Q) tal que 4. t=x., 80 qual cruza abaixo deJ J
a: uma só vez da esquerda para a direita.' Definamos o homomorfismo d: F(x&)——>nT(R? — L, po) por 9x.)=
[4), jd =1,...,P; onde os colchetes indicam a classe de homotopia de

“A em Rº - L. Pode-se notar que se A; e outro caminho simples em

Rº - P(Q) com A; 8 - Cio então A+ e homotópico à A; em Rº- EL, o que
nos dá a boa definição de &.

O fato de que para caminhos a, b ER ? vale

[*(a b)] = [*atb] e [(%)] = [*(a"))]

implica imediatamente que dO (at) = [ *a ] para todo caminho simples
aem Rº — P(Q).

Uma meta posterior será mostrar que À é sobrejetivo, ou seja
que d(x1),..., (x) geram o grupo T(R*- L, po).

Os dois teoremas que vêm a seguir objetivam a construção de
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um subconjunto de Rº-L cujo grupo fundamental, com uma conveniente
identificação, seja exatamente o grupo livre F(x).

11.2.2. Teorema

R*- (L U Lx) É simplesmente conexo,

Prova

Basta notar que G, o plano paralelo ao Rº passando por po, é

retrato por deformação de &? - (L U Lx) através da homotopia:

h, (x,y,3) = (x,y, (1- 8)a + sa), O<s<1
A seguir, G retrai-se no ponto po através da homotopia:

9; (x, y, 29) = ((1-8)x, (1-8)y, 29/, 0 <s < 1,

e a demonstração esta terminada,./

1.2.3. Teorema
P

O conjunto (Rº — E U Dx) VU GE Fo (fig. 5) é conexo por
caminhos e seu grupo fundamental com ponto base p, & um grupo livre
com base livre XxX ,X235..., E onde C, = [4], os colchetes indicando
classe de homotopia de A, em

3
P

(Rº -LULYV U(UF.)des
Prova

Lembremos que as superfícies F,7, FasiiasP, são simplesmente
conexas, disjuntas, e que o laço “A; intersecciona Fj apenas uma vez,
estando, fora isso, contido em Rº — E VU Lx.

Para cada j = 1J,...,P, construamos uma vizinhança aberta W1

da união de E; com os pontos imagens de *Azo de tal forma que:

1) Wi ê conexa por caminhos e T(Wis po) é livre de posto 1, com ge
rador-dado pela classe de homotopia de *A; em W1º

1%) W. N(LULx)=E,
d J

111) W. - Lx E simplesmente conexo,
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A construção de Wi pode ser levada a cabo da seguinte manei
ra: seja € > O tão pequeno que a e-viainhonça aberta é da imagem de

A, satisfaça É N (LULX)C E; seja ) o conjunto de todos os
pontos de R? cuja distancia a F; ê menor do que £€ e que estejam mais
próximos de F; do que de L U Lx - Fi

O conjunto aberto
Cd J

W; = Mm U M,2

satisfaz as condições acima estipuladas. (fig. 6)

E = R- U -—-

p
R (L Lx ;

Figura 5 Figura 6

1e"o

q Fj

Seja E, = Rº - (LU L) ; E,=E,,UMW,
Desde que Wi N (LUL*) = E; vale a igualdade:

(R? - (LULx) U
W. = (Rº -— (L U Dx)) U Ff;

Indutivamente, concluímos então que:
p

— 3 '

E,= (RP (LUDO)U (QU, E
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Em particular,
P

E = (Rº-(LULxX) U( (UV F,)Pp k=1

o espaço citado no teorema.
Além disso, desde que Fr nEF; = WO (L U Lx) OVW; =

mn.

=WON(E UM) NW,N (LU=FNF,=% para kZd, segue

se que:

2, OW, =((R-LULUWNU. e... UM. W. =Ei j (( x) 1 jeO j

= (RP = LULJ NW.= W.,=- (LULA) = W.>- Lx
Jd J J

Portanto, para j = 1, 2,..., PDP, temos que Ei nn W. ê sim
plesmente conexo.

Consideremos o diagrama:

T(Eo N Wo, Po)

O, 92

T(Eoy, Po) Do TW1, Po)

W7 Wa

(
TF", Po)

onde 81, 862, w1, Wo, Wo São Os homomorfismos induzidos pelas respec
tivas inclusoes.

Temos que Fo”, Wi, Ev N W,7 são não vazios, conexos por —cami

nhos e abertos em E, = EQ Um.
Como T(Eg N W]) e mní(E,) são grupos triviais e T(Wy) é 1i

vre com gerador dado pela classe de homotopia de *4;, em Wa, podemos
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usar o corolário do Teorema de Van Kampen [1, 4] para conciuir que &,

é conexo por caminhos e T(EF1, p,) é livre com base livre constituída,
pela classe de homotopia de *47 em E7.

Suponhamos indutivamente que E seja conexo por caminhos e1

TE Po) seja livre com base livre dada pelas classes de homotopia
de FA1 NÃ2a +. .9 TAq EM Ej-1'

N L
. . .

:
otemos dai que Ei Wis Ei]

nhos, não vazios e abertos em

n W são conexos por cami

E.  UW.=E..g-1 J J
Podemos então formar o diagrama:

T(FE o” nf War)

je1) Wo mw)

no)E.Tí j
Uma vez que T(E., n Wi) ê trivial e T(W.) é livre gerado

pela classe de *A, em Wi ; usamos mais uma vez [1,4] para concluir que

E; ê conexo por caminhos e TE) & um grupo livre cuja base livre éêda

da pelas classes de *A13 ++ 22.5 A; em Ez:
Segue-se a afirmativa feita para E = E UW/.es Pp

Pp p-1 P
A identificação dos símbolos Cro É = Ts. +++oPs com as clas

ses [*4,] de TE,» po), utilizada no teorema anterior, produz a igual
dade entre o grupo livre F(x) e TE, po); além disso, como é fácil
verificar-se, o homomorfismo &: TE,» po)—— n(R? - L, po) induzido
pela inclusão torna-se exatamente o homomorfismo designado pelo mesmo

símbolo anteriormente introduzido (em I1.2.1).
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Veremos que TE, Po) e à são, respectivamente, O grupo 1i
vre e o homomorfismo da apresentação do grupo de L.

O que vem a seguir é a descrição das classes de TE,» po) cu
ja consequência é igual ao núcleo de À; ou seja, nada mais faremos que
descrever os relatores da apresentação de T(R*º - L, po). Salientamos
que, para qualquer caminho simples aq em Rº - P(Q),0o elemento dE Mx)

será entendido como um elemento de T7 (E ,po), precisamente a classe
de homotopia em É, do laço *qa. ,

Cada ponto P(P,) E P(L) estã numa das situações:
1) P(P,) e imagem de um cruzamento inferior, ou seja, & um ponto du

plo de P(L), e neste caso é o ponto de encontro de um arco P( az)
com o ponto que separa o arco P(a.,) de algum arco Pla)» de acordo
com a figura 7.
Pelo fato de ser L um link com boa projeção, podemos escolher uma

circunferência com centro em P(P,) a qual encontra transversalmen-
te P(a,) e Pla) UMa vez e P(az) duas vezes, estando, fora isso,
contida em Rº — P(L). Selecionamos um ponto 94 é P(L) sobre tal
circunferência e orientamo-la no sentido anti-horário, de maneira
que a mesma representa um laço vz com ponto base UG contido em

Rº - P(Q).

Figura 7 Figura &
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P(P,;) não é ponto duplo; neste caso P(P,) é ponto inicial e termi
nal de P(a,) « Escolhemos então uma circunferência com centro em

P(P,) representando um laço v, em Rº - P(Q) com ponto base q ç
P(L), de maneira que Vr encontre transversalmente P(a,) apenas duas

vezes e não encontre nenhum outro ponto de P(L)., Novamente, orien
tamos Pr no sentido anti-horário. (fig. 8). Os laços VISVIS AA. À P
assim obtidos podem ser considerados disjuntos dois a dois.

++ sl sl ss * ANotemos que vz = E; Cr, 7 C7, no primeiro caso e vz LE
no segundo caso.

É geometricamente óbvio o fato que dv) = O para é 1,..,p
Com efeito, em relação ao primeiro caso, temos

4)
— ad nl) > fx 1du)=dx, xa, Ez E) [ (4,4, A 42)].

A contração do laço
*(A.A,À A

(A; À, i Az)

no ponto po em Rº - Lé vista deslizando-o paralelamente ao eixo Z

no sentido negativo e a seguir levantando-o até po. Quanto ao se
gundo caso, não há o que comentar, desde que vr = 0 em TE,» po).
Os elementos vi *, Vaca, vo serão os relatores da apresentação
procurada para T(Rº - L, po)

2.4, Teorema

Uma apresentação para T(R*- L, po) é (xi, Cos Poá VÊ VÊ,
e... vi). Além disso, qualquer um dos relatores vÉ ê consequência
dos restantes p-l] relatores, podendo portanto ser omitido na apresen
tação.

ma

Go

Antes de passarmos a demonstração do teorema, provemos um le
bastante importante para a obtenção da mesma.

2.5. Lema

Consideremos. uma sequência de grupos e homomorfismos
& é d,- dDGa eeaanço. lr g,, —P>6

P

e elementos b; E Gio b; E Go LE IA. Ds d= 2,8 ....P, onde
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a) cada É; é sobre

b) núcleo (9,)= consequência bl, t= 1, D....4D.
c) di, fo]

jog dgogun dj (bi) = by d= B.i1nsD:

- - — - . !Então núcleo (d,, Pr Ava $d) = consequência (b1,bJ, bf,...
b!)

P

Prova. Do E eau. vm = ãoe... 1 jº = dn; Og da 372! $
p

du47(1) = 1, dE BisP.

(d1(b))= 1; também do *

ea. 9 ;(b+ = Quero

Portanto conseg (b;, bd....., bo!) TC núcieo (O, Teu. d1).
Notemos agora que se B E núcleo dz Pnmio1"*

dnnçnnoo o da(B) = 1 e portanto
01), para

O <1 < p-23, teremos que boi(O $(B) E conseqg br;) (1)p-i-1 +

Como Qd

pedez cc d;) é sobrejetora, temos por [1.2.1] que:

consea(b, ,! = conseglo,,,AR. d1 bi)! fo) « ..d) (conseqp-i-1

br; > (2)

Portanto, de (1) e (2),Dele $d1(B) =

$ , ' s

pesa da Eni) onde Ene E conseq DL; O que provamos foi
D implicação:
Tm

- s ,E núcleo dy; enc. d1) ——existe Ep E conseq bs; ) tal que

TP -l e . — ” .E pt E núcleo dio] Fen d,/, O << p-2. Ora, temos então:

B É núcleo (d, dn-1

E € núcieo dos Ao. d1) ——existe Ex E conseq br7! tal que

açao d1) ——> existe & E conseq (o)! tal que BB.

B E Ep-1º núcleo (da Taça. daId aaa. ————-.existe E, 6

+ +) -2conseg (tb) tal que BR Ep Ep-1 Aa. 2 E núcleo (61) = conseg (bi).
Assim À E& Ep=1 PA E! = E, E conseg (6).
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Temos portanto que 8 = E, Errei E onde E, É conseq (é),
E; E conseq bi 2<j<p. !

A conclusão & que núcleo (d,, d us da) = consegq (ba, bJ,
Pp

e... po! o que termina a demonstração do lema/.
Passemos agora à prova do teorema. Notemos que Er Rº-(LUD,

onde:
Pp

Ds vd,
1t=1

(ver fig. 5). Para cada j= 1,2,...,.p, seja N; numa vizinhança aber
ta da semireta à. satisfazendo

a) N é simplesmente conexa e contém po

b) N., NL=) j $

c) N,N D=d,J J
d) m(N; - dis po) ê cíclico infinito.

A existência de tais vizinhanças é geometricamente clara,bem
como à construção das mesmas; para E; > O, seja q o conjunto dos pon
tos da e. - vizinhança tubular de d; que distam menos de di do que de

L- do isto é, Nº é um tubo infinito com eixo d,» convenientemente ni
velado na ponta de maneira a não interseccionar L.

Escolhamos um arco suave e; ligando à; ap, coma proprieda
de de não interseccionar nem enlaçar £ É não encontrar d, para té j
("não enlaçar " está aqui com o sentido de não interseccionar algu
ma bola aberta em Rº contendo Le seja io uma E; - vizinhança aber
ta de e.. Para E; > 0, o conjunto aberto vi U nº satisfaz todas as
condições acima. (fig. 9)
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2 (Z nº2 CX
de, 2%= ÃO N,

FZ
L

A” 1E O EN N:
Ã

Z o H

Ze "= A =| ” =? N,Z 2 =SA AX Ex Ee= = =|
e MÃÉ

1 = = 2
«

õ&

“ =) eiANN SMT > d. — da
Ã Z IE =e, O N, = ;
& EEE =
NÃO ES

FTNEN Aa EE =CÊ E x Ma =

RC Am NE baDG q: = uuD

NS i ;
N =

A
)

f:

7 S
4 À

+ ns S

é 1124),
> Va

42

Fígura 9

Não hê problema em impor que E; = E€E>0 fixo e raio de vies
j= 1, 23...,P, onde vi são 0a laços em Rº introduzidos anteriormente.
Seja agora k; um caminho em Ni - d; ligando Poa q (ponto base de

vil: O caminho K; pode, por exemplo, ter um pedaço em comum com e;
Então, a classe de homotopia de laço k, v; Ki em N - d; se

râ o gerador do grupo livre de posto 1, TN. - dis Po). Denotemos tal
classe por Y; (fig. 9),

Sejam Doy= E, D.= D
p í io U Ns t= 1, 2... , DP.
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Temos. então a sequência de grupos e homomorfismos induzidos
pelas respectivas inclusões:

$1 d2T(Do, po) ——A———> T(Di,po) ——E——> T(Da, Do) mco?TD 75 Po) —E— 1(D,, Po)

Seja u. = classe de homotopia do laço k.v.Kle D.
|

3a V; p ço
k; uv, K;

em

jogo
Jg= 1, 23 ..., DP.

Provaremos a seguir os seguintes .fatos:
a) Cada d da sequência acima é sobrejetivo.
b) núcleo (9) = consequência MC TD; qo pol, 1 = 1, 2,..., De

Estes fatos, através do lema anterior, vão trazer-nos infor
mações a respeito do núcleo de do dmg do além de implicarem na

sobrejeção de tal composição de homomorfismos.

Ora, mas é exatamente este o ponto crucial de nosso problema,
Uma vez que

Pp

D=E U(Ud)=(R-(LUD)UD=R -L
Pp is1”

e o espaço cujo grupo quer se calcular e d,, dp" dIFO: TE, pel.
——> T(R?º - L, po) é aquele que se espera ser o homomorfismo da apre
sentação de T(R*- L, po).

Passemos então à prova de a) e b). Mais uma vez—contaremos
com o Teorema de Van Kampen.

Temos, para à = 1, 2,...,P , QUE:

Com efeito, para + 7 k, temos que:

- 3. 3 -(N; ( N) U E, = ((R LUD UV N.) N ((R L UD)U N) =

(R?*- (LUD-N,)) n (R? = (LUD-N))=

= (RP = (LUD-dy)) n (R - (LU D-d))=
Rº = ((LUD-dy) U(LUD-dQy)=
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= RP - (LUD- (d, -(LUD - dy) 1) = R-LUpDs Ex desde que

N,NL=oÔ,N,ND=d,e d,-(LUD-dy=4
Portanto, N; n N, Cc Ev
Vejamos agora que

j-l1 j-l1
N. ND, =N. N(E U(UVU N,))=2 (N.N E) U (N,N (UU 72).

dj dl d P qe É d p Í 121

Pelo visto atrás,
al

NON CUN)J CNE,uv 1=1] J P

Assim, usando as relações N; Npz d: e N N L= d,conclui
mos que:

N. ND. =N.NE =N.N(R -LUD)=N.-(LUD=N.-D =
J 71 J D dj jEr

= a... a) = e > .N, (N D) N di /

2) Os conjuntos N., D. eN.N D..,.=N.-d. são conexos por cami
1 dl dj j-1 j Í =

nhos, não vazios e abertos em

7 9 —I
E;

oj o
:
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onde

eí, o, ef, Nj são homomorfismos induzidos pela inclusão;

- o — jR.6aconsequência de u.= 8 ) 6 n(D. .);j a sequência V 1 (V: je"
T(D,,)Vi" TDig — —— e o homomorfismo quociente;

NAAS j
” d J

Vo = 41 60) ;

j TD. 7)
Vo = homomorfismo nulo do grupo trivial TN) em ———

Í
Notemos que

j dj dj do j
Vo (uz = 8) UV) = V, Us) = V; R; = Ri isso significa que |,
é o homomorfismo nulo.

Valem, portanto, as relações de consistência:

3 dd jd 3d dd

Vo = VV, 91=Vv, O,

Pelo Teorema de Van Kampen, existe homomorfismo

TD. )
; —l

j J
tal que MO; = |,

Estamos agora em condições de concluir as afirmativas a) e

b):

a) ô; ê sobre: com efeito, pelo Teorema de Van Kampen, O MD) e

nino) geram TD); desde que niméti)) = 0, concluímos que dx
MD;7) = T(D;) (nenhum grupo é gerado por um subgrupo próprio)

— Sd —b) núcleo (63) = consequência tu; = on): com efeito, é; (Uz) 07
j J=e=n. )) = . (1) = 1, desde que T(N.) = O.Assim,(O, Us) n; (82 (Ui) n; q j

consequência (un! Cc núcleo 63.



-24-

Reciprocamente, seja 8 E núcleo (93. Então ç; =2*(1) = Md;
(8) ) = yo (B) = BR

+: ou seja, B 6 R; = conseqg Ui). Portanto núcleo

() C conseg (us o que conclui o fato acima,

Voltemos à sequência

bd
T(Do, Po) —d>n(D,, Do) —d2, T(D>o, Do) à e e e 0 —P-l nT(Dp-1

?
po) —L—> TD,» Po).

Seja us a classe de homotopia do laço k. ”j Ki em Do (notar

que uf= up, ), para j= 1 8... DP.

Claramente vale:

c) bi, Feu d1 (uz) = uso para j = 25 uinab:

Os fatos a), b), c) implicam, através do lema anterior, que
- - - o o

núcleo (d,, to-1 e... d1/= núcleo (0) = consequência ([ pi, V23 «re naabo)

Desde que é é sobrejetiva, concluímos que:
o o 2TR? = L, po) = mm, Cos, CMS Vasiiiss o

[À o -Mostremos agora que qualquer um dos relatores Uls.....,.H eP
consequência dos restantes p-1l relatores.

Observemos inicialmente que

E VÔO a (R? Ud d)my OU a)D = )= (R - (L . Jd=Pl Pp iz1 À 1 *

;
Pp p-1

= Rº-((LU(UV d,)) -(U d)) = R-(LUd)
i=1 1 É P

(fig. 10).
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| R'- (LUd,)

Í Figura 10

O laço k v K! é homotópico a zero en D ,; a contração de7º “ppp pl ?

tal| laço no ponto pÊÁ E visualizada da seguinte maneira: alarga-se o

laço "p a um laço Po conforme indica a figura 11. À seguir, desliza -
se o laço assim obtido paralelamente ao eixo 2 no sentido positivo
até! que se atinja o plano 3 = 29. A retração do último laço em Py,

é geometricamente Óbvia.
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Portanto, temos que br é a classe nula em D 1
Consideremos o trecho da sequência atrás introduzida:

1 d2 d.
T(Dospo) ———> nT(Dy1 po) —>— D9º Do) p-1 (Dzz a Do)

Aplicando-se o lema anterior a tal trecho, concluímos que nú
- 3 A, ocleo dos datada) consequência (41, U2 aero crialoa)

2 TT. o). o -Ora, 1 = Y,, = Opngn da Un); portanto "o
E núcleo do"

....7), ou seja,
o ao o o Oo E consequência tu ooo Mngdo

Desde que a enumeração inicial dos pontos P; arbitrária,
Vo

mm

concluímos que qualquer um dos relatores uº, uº,.... 1 é  consequên
1 2 =

cia dos restantes p-1 relatores/.
Para finalizar a prova do teorema, basta mostrar que cada

classe nº = [k, vv. kL Jem Do= E é conjugada de v.*.  Observemos
Lt Tt it? Pp v

que o arco q, (definido atrás) está totalmente contido em E , pelo fa
to de q, não pertencer a P(L); portanto, um representante de vÉ ê Gr.

2.P,; Í; (fig, 12).

Figura 12
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Temos

a a À :kivuyks E k, dj; Tv, 4; TG X
= =1—) = TA, 1 —=—
= (k, q ) (q, v; 9 ) (k, q J* = (1) (q, v.é 47) (1º, onde

Portanto, em E vale:

A = =. 1 * 1[&x; v, K; 1 =[2,4] [&. Pr ] [1,] [L,] Px [2,]

Assim, para € = 1,237..., p,vE conjugado de

* T= o[k, Ps ” ]= >,

Concluímos que

T(R? = L, pl= | Mm / Xe, e Vilas, vitlo e que qual
quer um dos relatores v* ê consequênica dos restantes p-7 relatores,
como queriamos demonstrar./

11.2.6. Exemplos

Ilustraremos agora com alguns exemplos a obtenção da apre
sentação do grupo de um link em Rº com boa projeção, da maneira como

foi atrás abordada; em cada caso, veremos como obter dos arcos princi
pais os geradores e dos pontos de cruzamento os relatores.

Exemplo 1
Temos aqui duas circunferências se entrelaçando uma vez em

R?º; obtemos os geradores x; = [41], xa = [*42] e os relatores vi =
AH FF 22 e

= XXX] X2, Va = Xavicanm,; omitindo-se o relator v,*t, concluímos que

3 1 A
T(R* - L, po) = l&x1, Xo : XY X2 X7 CX

ê um grupo abeliano livre de posto 2.
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Figura 13

Exemplo 2

Consideramos novamente duas circunferências se entrelaçando,
apenas que num número maior de vezes.



P(L)

Temos

E:
V2 os vi", vi,
onde -vv, = <Xç

-1v* = <%s

+ —
-l
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Figura 14

3 o :aqui T(R* - LL, pÁ) = |x1, C24%3, 4,
xvs a Vs |

-1 *x3 Cç X1 UV4”" = Ce
-1 4x, Cs Xo VE =X,
-1 +*

X2 X4 CX 3 vg =X)

X5,3 XC6

1
xs

-1
CX)

vit

1

-
X2

xs
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A nossa vontade, podemos omitir qualquer um dos relatores vi
acima.

Exemplo 3 *

Aqui temos dois nós "trefoil” entrelaçando-se em R?

Figura 15
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?
— te + +T(R 7 L) = |x1, X%2, X35 C45, C554 C6a, X7, C8, X9, X10 ! VI 5, V2 » VB,

+ 4 + +viÊ, V5 > vê, vi, VB 3 Va 3 VIO

onde

+ -l 2, * -l Lo + A -1
VI = X%X) X4y X3 X4 ; V2 = Xg X) Xg X2; V3 =X NX) Xg CX%3

: -1 1 + 1 4H + -| -
VA = X7 X3 X7 X4 ; Us =X, X) X5 CX); Vg=Xç Xg Cs X%g

+ — + -EN| + 1 -VIT X7 Xg Xi X%9 ; VF =X Xg XNg X7 5; Vga =X |) Xg XT10 (CX

+ -l —-

VIT X&%Xg Xg Xl o X;g

Exemplo 4

Duas circunferências que não se entrelaçam.

Figura 16
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Nesse exemplo temos E MN Lx = $d;de acordo como que foi atrás
desenvolvido, devemos colocar um ponto em cada componente (que não se
jam cruzamentos superiores) para se obter arcos principais.

A apresentação obtida no caso €

3 — emo 2 .TR" -L, pQ) = |£1, CX2 5; X1X1, %X%2 %X2 | = E s 25

como era de se esperar.

11.2.7. Observação importante

A apresentação para o grupo de um link em R?º com boa proje
ção obtida nas páginas anteriores é importante no sentido de sera
mais detalhada possível: a obtenção de relações em torno dos pon
tos de cruzamento simplifica ao máximo as mesmas. Além disso, a par
tir de tal apresentação, podemos, por meio de convenientes operações
de Tietze, obter outras apresentações com menos geradores e relações
mais complicadas; entre estas se encontra a apresentação obtida me
diante utilização da técnica desenvolvida por Crowell e Fox em ( [2];
capítulo VI).

Tornemos mais precisa esta última afirmação: seja (L um link
em R? com boa projeção e sejam (€ : v) = (%X1, X2ax...+> E V19 Vazeco.
e..aV)s, (Y : 1) = (Y1s YUnsuco, Yy TIS Vasos rJ)apresentações para
T(R*- L) obtidas, respectivamente, segundo De Rham e Fox;sejam Q:F(x)— T(Rº — L), WF(y) ———— n17(Rº - L) os homomorfismos cê tais
apresentações.

Mostraremos a existência de uma relação natural entre (x:v)
e (y:r) através da determinação de um homomorfismo sobrejetor f :F(x)
————F(y) tal que f(nicleo(6)) = núcleo (1); na construção de tal
homomorfismo estará claramente implícito um algoritmo para se passar
de (x : v) para (y : xr).

Se £& é alternado, a enumeração dos pontos que determinam as
passagens superiores e inferiores (FOX) e dos arcos abertos (DE RHAM)

pode ser escolhida de tal forma que as duas apresentações sejam exata
mente iguais.

Supomos, portanto, £ não alternado; nesse caso, temos p>n
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Para cada 7 € y (indicaremos a classe e um seu laço repre
sentante pelo mesmo símbolo) existe um Único arco principal a enlaça
do por Y.: além disso, se Ur Eyetal quek XZ<*t, necessariamente Ur
não enlaça as coloquemos fix) = UU,

Desta forma, f está definida a menos de um subconjunto cx
com exatamente pn elementos.

Notemos que Cr EX implica que 97, não contém pontós de cruza
mento superior ; se isso ocorresse, ar conteria alguma passagem supe
rior, o que é equivalente a dizer que Cr, Ex-mx,

Assim, os elementos de x são exatamente os laços Cr, que enla
çam arcos principais determinados por pontos de cruzamentos inferior
consecutivos.

Consideremos uma sequência de pontos de cruzamento inferior
Consecutivos Pro Prígo cc Primo (fig. 17).

— rá|
J)R * P e> > er) Ne acoé ' 7 7 —

Y | TqT

;
:

xs x
x. x

Aa
x

AR +Mm-)

Po —
| i Ts,

Figura 17

De acordo com a figura 1/7, temos então uv, = 2) 7, C, ão
— o — ” - 1onde E, E; Exrxr-<x, Cr Ex. Em termos de relações x, = E, E É,

- = A 2. e T .Também va,; = Cry; E, Cx 7,5 F7,É =X, Cr49€ x; is

so produz a relação Erág = Ez, E, =, E, &1, 7,
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Indutivamente, expressamos cada Crggº 0 <s8<m-1l, como pro
duto de elementos de x — x.

Podemos então estender ff axpor linearidade; verifiquemos
que fínúcieo (d)) = núcle(y).

Observemos inicialmente que a substituição de Cr, por sua EX

pressão em termos de elementos de x - x no relator v é equivalente,k+1
em termos geométricos, a obtenção do laço dado pela figura 18.

>
Xe, oo <

PST

Pp
À -) Y P,

de Xe XZ&k A+

> Toe"!
Y A ht:Xi NS. -.-—=-- à

f
2%, ' ,,
h 2 A alaço obtido Crg1 CE, 7 Cr C7 E,

Figura 168

Desta maneira, se h(x - x) ê a expressão de Crgmez EM termos
de elementos de x -— x, concluímos indutivamente que

fix, x h(x-x) x )
9 tme1 tme1

é exatamente o relator de (y : r) que envolve todos os pontos de cru
zamento inferior da sequência acima. (1)

Por outro lado, f(v
definição de ff. (2)

= 0<s<m- pri+68”? 1 para 0
<sé <m-1, pela própria

Agora, se vP, é um relator em (x& : py) tal que P, não está em

nenhuma sequência de pontos de cruzamento inferior consecutivos, então
claramente flv, é relator em (y : r). (3)
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Os fatos (1), (2), (3) implicam imediatamente

fínucleo(d)) CC núcleo(V) ;

a inclusão contrária é obvia, bastando notar-se que se r; ê relator
em (y : r) envolvendo a sequência de pontos de cruzamento inferior B.,

Puig Praç (podendo ser inclusive s = 0), então Pvnig” = 7,
Fica claro acima que na obtenção de (y : r) a partir deíx:v)

os elementos de x são exatamente os geradores eliminados pelas opera
ções de Tietze.

Ilustremos tais ideias com um exemplo. Damos abaixo um link
L e consideramos as apresentações para T(R?º -— L) obtidas segundo De

Rham e Fox.

(De Rham)
P(a,)

T(Rº = L) = |x1) X25 C35 Xu C5 ? Vly Vaz UV35 Vu, Us|, ONde

Ha Z No| A , — 7l = .v, =X] xo X5 X%2 >; V2 = X2 Xy4 X]) Xá ; V3 =X) X3 %) X%€2 >;

A . - AAUVyA=X7 X4 X2 X3 >; V5g = X1 Xy4 X1 X$5
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(Fox)

; onde r, = 43 y3y1 YiT(Rº = LL) =| Y1 U25 U3 ! Pais Cos Pã

ro = Y1s U2 Ya U2 UI Y2 5 rPa=YiV2U1Y3Y1 Yo

Segundo o desenvolvimento anterior, devemos colocar

fix) = y1, Sflx2) =Y2, fixa) = Yyss

das sequências P3, Pr e Ps, P) obtemos, - respectivamente, as relações
- A

!

x3 = X2 X4 X2 8 X5 =X) X%X4) C1.

Colocando-se f(x3) = Ud ys y2 e f(xs) = y1Y3 Yi, torna-se
imediato verificar que

— o - 1 1f(vi)=4142 Y1 YU3 Y1 Y3 r3, flv) =Y2Y3U1Y3 ET
-— -

Y1 42 Y3 U2 Y1 Y2fl(vs) r2 fiva)=1, flvs) = 1.

Informalmente falando, para obtermos (y : r) de (x: v), tro
camos os símbolos x17, xX2 X4 POr Y15,42, Y3, respectivamente,eliminando

- -1 -1
os geradores x3, X5s por meio das relaçoes x3 = X2 X'4 Xa,XsT= XxX) Xy X€)l.
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CAPÍTULO II

A.
Neste capitulo, seguindo a linha de abordagem do capítulo IL,

tratemos da apresentação do grupo de um link com boa projeção num to
ro sólido de genus m, To cujo bordo & o m-toro (superficie orientada
bidimensional de genus m).

Notaremos como outros relatores surgem, além daqueles advin
dos dos pontos de cruzamento, no caso m > 1, muito embora os geradores
se originem naturalmente dos arcos pincipais e das classes que geram
o grupo livre de posto mn, TT).

111.2. APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE UM LINK EM T
Consideremos T” como o espaço M x [-80, ão ] onde 39 >? O e M.

ê um quadrado contido em R* contendo à origem, com m buracos, cada um

deles sendo o interior de um disco com centro no eixo dos x.
Indiquemos os cilindros internos de T” por Ciy Caz.co, Or"

seja L= (15, Daz..1.5 DL) UM link em T com boa projeção e

tal que (x, y, 2) EL ———— 0 <32< a,.
Como antes, coloquemos uma orientação em cada componente Dio
Usaremos o ponto pÁ = (0,0,239) como ponto base. Seja 7 um

quadrado (interior + fronteira) contido num plano paralelo ao Rº e es
tando abaixo de Rº, satisfazendo as condições: P(C,) C P(T), t=1,
2ds.....m , PIT) O M, P(L) | P(T), e tal que as circunferências P(
Cr) , t= 1,2,....,m, 8 à projeção do link P(L) não interseccionem o

bordo de P(T).
seja S= TN T” (fig 1).

tI11.2.1. Definição

Dado um conjunto K C DL, indiquemos por K* o conjunto:

K* = ((x,y,2) E Rº / existem 2', 2!" ER com a2' <a <z'""' etal que
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(m1,4y,3!) ES, (x,7,2) EX) US, (fig. 2)
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De maneira análoga como foi feito para o caso do link em R?,
obtemos então os pontos Pi, Pas..., P, e os arcos principais a1, Ao,

e... º% sobre o link LL.

Se um ponto P; € a", omitimos todos os pontos de a,* estan
do abaixo de Pio inclusive Pj' obtendo-se um conjunto Fi coloquemos
FE. Z2Fl=-S,
1 1

Os conjuntos F; 5 t= 1, 2,7...) PDP, são superfícies limitadas
simplesmente conexas e sem bordo (fig. 3). Pomos

F= Dn» Q= (PP Pas.eco, P)

Seja Az 1= 1, 29...) PDP, UM laço com ponto base p, em TE
que enlaça apenas o arco 2, de L, e uma vez somente, cruzando abaixo
do mesmo da esquerda para a direita, sem enlaçar qualquer cilindro in
terno Cj desta forma, se t," TT? —- L, po) ——> T(T>, pJêo homo
morfismo induzido pela inclusão, temos tx([4,]) = 1.

Seja “Ui jq=1,2,...,.mMm, um laço com ponto base p?, enlaçando
o cilindro C; uma vez no sentido anti-horário, acima de 4, sen —enla

çar L nem qualquer cilindro C., %t É.
Desta forma, as classes [ya], [Malasia Pu] em

Tº constituem um conjunto de geradores para o grupo livre de posto m,

n(Tº, Pol. (fig. 3)

Seja ko LL = 1, 2º...., MT], UM laço com ponto base p, em T”

enlaçando o cilindro Cj uma vez no sentido anti-horário, abaixo de S,
sem enlaçar qualquer cilindro Cro t É jd. (fig 3)

Determinaremos a seguir um subconjunto de T” -L, designado
por E , no qual as relações que porventura existam entre os elementos

[4,;], [;], [x], 1 = 1,2. ...5D 5 dE Ld...)m;3 T=1,28,...,M-1,08M
T” - L, deixem de existir; em outras palavras, T(E , po) serâã um gru
po livre dada pelas classes [4.1], [uy], El, ? = 1,2» ....5D3 dj=
1,2,....m; 1 = 1,2, ...,M-1, em Ev

A construção de E, é levada a cabo nos dois próximos

—
teore

mas.
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Figura 3

[11.2.2. Teorema

O espaço T —- (L UL*) (fig. 4) é conexo por caminhos e

n(T —- (L U Lx), Do)

é livre com base livre dada pelas classes [+y.], [x], jd = 1,2...
1 = 1,29,....,M-1, em T” - (LUL*)
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Figura 4

Prova. É geometricamente óbvio o fato de que podemos substituir o es

paço T” —- (L U L*) pelo espaço T” —- S na demonstração do resultado a
cima.

Denotemos por P, : R?————Ra primeira projeção, P1(X, Y,

a) =x
Sejam então, para jd = 1,23... .2Ml, exe e os pontos obtidos

pela intersecção do plano €3 com C; nn 5, de tal forma que

P1(c;) < P1(C) 5

+ +

seja t; o segmento de reta, sem bordo, que une É a Ci fig 5)
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Designemos por Gio jd =1,29,....,mM-1, a superfície simplesmen
te conexa dada por:

G, = ((x,y,2) E T? /3 3' > 2 com (x,y,3') € t; ) (fig. 5)

Cata

RETRO

Figura 5

m-1
Afirmamos que o espaço Jd = T” -(TU(VYU G.)) (fig. 5) ê co

d=1
nexo por caminhos e T(J, p.) ê livre gerado pelas classes [*y,] 94.1)

*[ Im em dd.

A prova é feita por indução sobre m.

1 2
Se m = 23, tomemos pontos £1, té, sobre %;7 tal que

P)(ti) < Pi(t1)

e consideremos os conjuntos:

Ji =(wEJ/P(v) <P (t))

dT2 (VE J /P)(v)>P] (ti)
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Então temos que J1, Ja, d7 O Ja são não vazios, conexos por
caminhos e abertos em /7 U da =.

Uma vez que dd, NJ]; E simplesmente conexo e TSrs po) É 1i
vre gerado pela classe [ul em To 1 = 1,28, concluímos por [Capítulo

I 1.4] que J é conexo por caminhos e T(J, pÁ) é livre gerado pelas
classes [*y,], [*y2] em d.

> 1 2Sem >2, tomamos os pontos tr=1º tn] sobre tr] e obtemos

os abertos J1, Jo de maneira análoga.
Tomando-se como hipotese indutiva que /;7 é conexo por  cami

nhos e T(J,7, p,) é livre gerado pelas classes [ys)s eos [y em
:

m-=2]

J1 e considerando-se o fato de que Jd], & conexo por caminhos e Tí(Jawbpç')

é livre gerado por Punlo obetmos a conclusão desejada através do mes
mo raciocínio usado no passo inicial da indução.

Construamos agora, para cada jd = 1,2,...,mM=1, uma vizinhança
aberta 7 da união de 6; e o conjunto dos pontos imagens de k. em T”
de tal forma que:

íi) 8; ê conexa por caminhos e o grupo TSo po) é cíclico infinito
gerado pela classe de K., em S..à mó

.. d=1 J
E4) (dd UU GG) US.= JU(V G.), d= 1,2,...4m-1nt j ot1=1 1=1

At) 8; - G; é simplesmente conexo.

A construção de Sj pode ser feita da seguinte maneira: toma
mos £€ > O tão pequeno que a E-vizinhança aberta Ss; da imagem de k: em

T? satisfaçam. m-1
1 >8; n (SU 2 GI) Cc Gig U G; ,para jd>1,

m-1
Ss Nn(SU( U G))C Gy noceojsl:

1=1 !
;

consideramos Ss o conjunto de todos os pontos de T” cuja distância à
G. é menor que € e que estão mais próximos de G; que de S; então 8; =

Ss: U &: satisfaz as condições acima (fig. 6).
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Seja Jo = ds IT; =7,,US,, jd=1,29,...,ml. É fácil veri
ficar, através da condição 44), que T, T” -S6éoespaçoa cujo1”
grupo queremos chegar, e que, para j=1,24,..,m1, temos

. NS5.=S8.-G.Tj1 Jd J J
Assim, Ti nO 8; é simplesmente conexo para jd = 1,2,..,m-1.

O resultado é então obtido indutivamente: temos que d, S1, d] NO Sisão
não vazios, conexos por caminhos, abertos em Jd U 5, = 71; uma vez que:

n(d, po) é livre gerado pelas classes [ui]. 2 E) em d;

T(S1,po) & livre gerado pela classe [k1] em Si;

J N6, é simplesmente conexo,

concluimos imediatamente através de [Cap I; 1.4] que 77 É conexo por
caminhos e que T(T, p,) é um grupo livre com base livre dada pelas

+*

classes [idoA, ] To] em 17
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Tomemos como hipótese indutiva que Tio] ê conexo por cami
nhos e T(I o Po) ê livre gerado pelas classes Byila.oo, É) [kl],

eia lki, em Tipo Desde que: Tip 8. Ti n 8; são não vazios,
conexos por caminhos, abertos em IT: J US.= TI,- J Jd

TS, po) & livre gerado por [x];

Tio] n 8; é simplesmente conexo,

utilizamos mais uma vez [cap IL; 1.4] para concluir que 7, 66 conexopor
caminhos e seu grupo fundamentalcom ponto base p, 8 livre, com base

livre constituída pelas classes [uid [Cyndo [ils.os [ema] em

T - 5, como queriamos demonstrar,

111.2.3. Teorema

O espaço (T) -(LUL*)) UF (fig. 7) 6 conexo por caminhos

s seu grupo fundamental com ponto base p,Á é livre, com base livre Xi,
Costeira Doo Us Uastiros Upa VisVes:rino mo onde x, = [4,1], yjs=
[ils Y1 7 [k,]» os parenteses indicando classe de homotopia em (TI.
(L UL*)) UF.
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Para lembrar o significado de F veja IIT.2.1. A demonstração
do resultado acima é completamente análoga à do teorema 2.3, capítulo
II; a única diferença reside no início do processo indutivo:temos aqui
que E, = T” - (L UL*), ao invés de simplesmente conexo, tem como gru
po fundamental com ponto base p&, O grupo livre gerado pelas classes dos

laços Yo ks j=l1,29,....my 1 ==1,23,...,mM-1, em Eo, como vimos no

teorema ITT,.2.2.
Assim, teremos novamente a notação (T” -(LUL)) UF= E.
Cumpre observar aqui que a abordagem efetuada na construção

de F exclui o casom2= 1; nesse caso, porém, é facil notar que T(T) -
L UL, pK) é livre gerado pela classe Pu] em T” -LUL*,eeste fa
to implica, através da demonstração de III.2.3, que n(E,, po) é livre
gerado pelas classes [4,15 [1], 1 = 1,28,...,.P.

Assim, o fato de ser conhecido o grupo TE,» Po? qualquer que

seja o genus do toro sólido considerado, possibilita a não exclusão do

caso m= 1 em tudo que for feito daqui em diante.
Veremos que TE, Po) pode ser usado como o grupo livre da

apresentação de T(T - L, po.) através do homomorfismo induzido pela in
clusão &$ : (En, Po)—o—o———> (7 - L, pq); em outras palavras,nossa
meta final é mostrar que d é sobrejetivo e determinar o núcleo de À,pa
ra obtermos uma apresentação de (7) - L, po).

s

Faremos agora uma descrição geométrica das classes de T(F,,
Po) cuja consequência é núcleo (0). Seja B uma caixa homeomorfa a um

m —- toro superfície contendo o conjunto S em seu interior, cujo topo
superior está contido em R?.

Indiquemos o topo superior de 8 por B, 8 o topo inferior por
B,; Teremos então P(L) C BJ. (fig. 8).

Para cada ponto P(P,) E B, escolhamos uma circunferência com

centro P(P,) representando um laço uv, em Rº com ponto base qG4
BB P(L),

orientado no sentido anti-horário, da mesma maneira como foi feito no

capítulo II para o caso de um link em 2º. Denotemos a bola fechada em

B, cuja fronteira é vz; POr Vo té = 1,2,...,P.
Tomemos um ponto q, E B, fora de P(L) U (UV V; e liguemos

1i=1

Po à qf através de um arco suave a em T o qual não intersecciona LUL*
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nem enlaça qualquer cilindro Cj: a seguir, escolhamos arcos suaves dis
juntos (a não ser em po”) e. em Bs 1 = 1,2,...,P, com e; (0) = 90 E,
(1lezll = q,, de tal maneira que e, não intersecciona

P
U Vie

1=1

a não ser em UG (fig 8).
: +Para cada j| = 1,2,....,m, seja bi um laço em B, com ponto ba

se q, o qual enlaça apenas o cilindro Cj no sentido anti-horárioe tal
que, para cada 2 = 1,2,...,P, o ponto P(P,) não pertence a região fe

2 +chada cuja fronteira é b; .

Com semelhantes condições, construímos os laços b; enlaçando
Cj em B; (fig. 8).

oo

eSNo

N
|

a

en

fo

Figura &
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Observemos agora que (B-Q*) U tm (a) = A é um m-toro superfi
cie, ligado a pq através do arco a, com pP furos no topo superior e sem

as gircunferências Si, S2, e...) Ss. que constituem o conjunto B NºS
CC UC.; assim À possui o mesmo tipo de homotopia de uma esfera comde
p + 6m buracos, sendo portanto seu grupo fundamental livre de posto p+

+am-1.
Sejam :

Ê = [ae,v,esa];
é = [abid)];

"leal,
t = 1,29, ...sP;

sk = 1,2, ...5M,

onde os parênteses indicam classe de homotopia em 4:
É claro que quaisquer p + 2m - 1 entre tais classes consti

tuem um conjunto de geradores para T(A, po").

Seja:
n +: T(Ady, po) ———— n(E , pq) o homomorfismo induzido

P

pela inclusão.
Notemos que nO) = Y,s Para k = 1,2,...,mM-1; coloquemos

4 A A . .NV) = Ye niB;) =B; níadçl= a, É = 1,27...5D] d = 12, ..2.,4M

Estamos agora em condições de enunciar e demonstrar o princi
pal teorema deste capítulo:

111.2.4. Teorema ' ' )

Uma apresentação do grupo

n(T” —-L, po) E (X15) Caz.so, Cs U1a Unsinos Upa Vs Vasco Va ? Ms

= - = .25 ++ nao BiVizecaoo, Ê, V kb » onde Q&.: T(Ey, po )——>n(T, -LsPo )
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é o homomorfismo induzido pela inclusão.

Prova. Usamos mais uma vez o teorema de Van Kampen para chegar ao re
sultado acima.

Com efeito, seja W uma vizinhança aberta de Q* satisfazendo:

il WO L=Z7 ep, EV.
iil n(W, po) é um grupo livre de posto m com base livre dadas pelas

+classes de homotopia dos laços a b; àã' em HW. Denotemos tais clas
ses por B. » JET ld...

Ati) A É retrato por deformação de VW — Q*

Para construir W, seja W7 a união de uma E-vizinhança aberta
de B U tm (a) e os pontos que estão no interior da caixa D.

Seja W2 o conjunto de todos os pontos cuja distância a Q* é

menor do que € e que estão mais próximos de Q* do que de LD.

Para € > O suficientemente pequeno, o aberto W = HW, U Wa sa
tisfaz as três condições acima. (fig. 9)

Um
Ú|ÚKU

Ses
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Temos que a inclusão 4: À ————— |V - Q* induz o isomorfismo
ix : T(A, po) —=—2——=——> T(W AQ", po).

Assim, quaisquer p + 2m —- 1 entre as classes a = NC
i4(82), Yr = ix), t = 1,29....bs Jd,k=1,2,...,mM,y constituem um

conjunto de geradores para T(W - Q*,pºo).
Notemos agora que É, UW= (T” -LUL*) UFUW= TA 7 ((L

U L*) -(FUW)) = T” —- L, uma vez que

WNL=A/d, FNL=A7 L*CFU,.
Também

((LUL)-F))NwWw=E NhW=((T-(LUL))UF)N W=(T?
Pp m m

= W-((LULY)-F)=W-(LI*-F)=W- Qt, desdeeqgeW N L=4
Formemos então o diagrama, omitindo-se o ponto base py;.:

T(A)

Lim

Vo Vo T(E,)TE) == TT(E NOW) = TN(W-Q*) Pp

FR p CS
R

8, Ô,
Va Va

Wo

T(E,) T(W)

wr=O0

T(Tº = L)
m

onde Ex» W, E, N W=W-qQt são não vazios, conexos por caminhos e
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e abertos em E, Urws= T - LL, O17, do, wi,Ww2o, Wo são homomorfismos in
; —

duzidos pela inclusão tornando o diagrama consistente:

wo = wiIl1 = w282;

= consequência de (81 (ar), 018. vis 1<t<p,1<j<mk
T(E,)

Vv, = homomorfismo canônico de TE) em a ;

Vo = VAO,

O homomorfismo 1, é definido por

V2 (8) = 01 (BI) R, d=Ld...om
afirmamos, através detsa definição, que V292.= W,.

Verifiquemos isto nos geradores de T(W-Q*):
T(E )

1) Vo las) = V1,9, (at)= 01 (a!)A= R=1€. a , Uma vez que

01(a) ER, V t=1,2),...,5P
T(E )

1282 (a) = V1v.(1) = 1 € —— ; desde que 020) = l1lemW, Vi=1,
2,..05P.

| ")= = ! =
W

= ' i=2) vo (8) v101(8:) 01(Bx) R Vv2 (8) 1202 (B3), j=1,29,...,mMm

3) Volvi) = V19,(YL) = O1(vL) R = 01(BI) R =" V2(B) = Vad2(YL)s

tak = 1,2,...,.m, desde que 01(B, Vo) E R e desde que os laços ab,à
ea b, àd' são homotópicos em KW.

Valem portanto as relações de consistência:

Vo= V1,0, = 202

Pelo Teorema de Van Kampen (1.3), existe homomorfismo

nEns DP)

à :oT(BS = DL, po) ==> TR
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tal que Vv, = À àjz

Temos então:

a) Ww,. = dO: (E, Do)————> TT) —-L, p,) é sobre : com efeito,

pelo teorema de Van Kampen, w (TE )) e walíTtT (W)) geren o grupo

TT, = DL, po).
É claro que wa (8º = w1 (B)s t = 1,29,...,m; assim,

wa(T(W)) C w ((E).
Concluímos que (7) —-L, po) é gerado por wi (TE )), ou seja

w: E sobrejetivo/

b) núcleo (w1) = R : com efeito, temos w101 (at) = w202 (As) = 1,%t=1,

2,....,P, desde que 02(a) = 1em/.
Também wio1(8; vi) = w202(B; YE = w202(8:) : 02! =

(8 gl) = (1) =1, j=1L2..e.md

Segue-se que RC núcleo(w:)

Reciprocamente, seja uy E núcleo (wi); então

R="A(1)= AWI(UW = d)(UW = uh, ou seja, uy 6 RX. Conciuiíimos que

R = núcleo (wi)

Notemos agora que
A A ., —

Md

— — —01 a!) = 901 (tx(i,)) = nía,) = a, Ét=1,2,...5D
- - . . A.01(BLyY5) = (BM 911? = (Oxt,) (8 (xt) NÃ) =

A A, - := n(Bz) nf? = 8; vil. dEeL.l...m

juntando isto aos fatos a) e b), conciuimos que:

m(T” -L, po) =lm, Castiiratoo Uia astrapo Vas Vestir VÃ? Ma Aos

ea, BY, BaY%s ee. BY” mm lg , como queriamos demonstrar, /
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111.2.h. Observação

seja L um link no toro sólido T?º = S1 X* Da com boa projeção.
1

-lT TT? = L J =X] Cazes X SOULS Aasre0.Oo, B ,» ondeemos (
m

s Po ] 13 23 3 fo Y13013A2, 3 fo mal,

d: T(E,sPo) TA———————> T(T - LL, p.) é o homomorfismo induzido pe
la inclusão. (vide observação feita à pagina 46)

|

Coloquemos a pt a' = 1 .a bz aà' = la, a e,?v, er a'= Po

t=1, 2), .....P.
Todos os colchetes que aparecem de agora em diante indicarão

classe de equivalência em E,
Temos então

B, = [27] so no [11] ; A. = Er, ]s t = 1,2, ....,D.

Alarguemos o laço l1 ateê o ponto em que o deslizamento do mes
mo paralelo ao elxo 3 no sentido positivo até atingir um nível acima
de Rº não encontre S.

Efetuado tal deslizamento, obtemos um laço 81, com ponto ba
se po, o qual é homotópico a (7 em E," conforme figura 10.
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É geometricamente óbvio o fato de que , em E, o laço 8) &

- +
homotópico ao produto de laços 2/7 Y, Paris portanto

- +
vi = [11] = [891] = [1] [1]e EM = Bi a Az. 114,- 1 4 A o

Segue-se que BiYy, = B10 .....2.2.0o Or BB.

A conclusão final é que B,Y, é consequência das classes Ou,

Agarra: E pode portanto ser omitida na apresentação de T(Ti-L,po).

Isso justifica o resultado conseguido em cs], Capítulo II).

111.2.5. Observação

O desenvolvimento até aqui feito teve a caracteristica prin
cipal de mostrar a forma geométrica dos geradores e relatores da apre
sentação de m(7” —L, pol.

O que se pode dizer quanto a maneira de explicitar, em E 0a
da relator em função dos geradores, obtendo-se efetivamente uma apre
sentação ( no sentido algebrico) do grupo de L?

Em primeiro lugar, cada a; SB escreve na forma: a, =X. 2%

é) É
X. X!, onde cada X., k=1,2,3, se exprime como

sendo cada Y; uma palavra nas letras Y1, Y29,...., Im *

k

A seguir, notemos que, em geral, 8; É Us a igualdade ocorre
quando o cilindro interno Cj não é enlaçado por L ou quando m = 1.

O que temos, na verdade, é que cada 8; se expressa na forma:

- | = LL 71

8; = 8: Yj d+" onde &; e um produto do tipo 8; Fças Eis Ti5' 56
do mais uma vez Ti uma palavra nas letras Y15, Y2as..., Im

Ressaltemos que a palavra 8; próvêém do: enlaçamento de Cj por
L.

Essas afirmações serão ilustradas nos exemplos a serem dados
no próximo item.

A última dificuldade que se apresenta aqui é o fato de, ao
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contrário de Ya, VassecacaNao o elemento Ym não pertencer ao conjun
to de geradores da apresentação dada, devendo portanto ser explicita
do em termos dos outros geradores.

Isso é resolvido bastando notar-se que, em Ev" vale: Y1 Yo

LELEERERES = Y1 Yo Y3zeco. Im e portanto

= - = QT)

Ym = m-1 Yn=g""onor a Yi Yi Ya. UA

111.2.6. Exemplos

Faremos agora uma ilustração do procedimento de se obter
apresentação de grupo de um link em To, com boa projeção, seguindo

a

as
idéias atrás desenvolvidas; como será constatado, o problema maior re
side na explicitação dos relatores em termos dos geradores,

Exemplo 1

2
:

Temos aqui um link & em T, com duas componentes triviais en
delaçando-se uma vez, cada uma delas enlaçando um cilindro interno

2
T3.

Po wo

Figura 11
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Coloqguemos 1, 2, B1, B> em função dos geradores x1,%2, Yi,

Y23 V1; temos que:
— A — q 1

Yy1 CC) HY1 H2 X2 YU2 HU1 X%) Y1 CX%2'sa)

A Aa 2a = X2 Y1 X) Y1 X2 CX)

A
Conforme observamos antes, temos B.= õ Y; 6.» 1 = 1,3, on1

de ô,; ê uma palavra nas letras €1, X2, Y1, Y2; para visualizarmos es
sa explicitação, deslizamos Y; próxima e paralelamente ao cilindro C;
no sentido negativo; a parte de £ que impede a retração de Ye em 8,
através deste deslizamento nos fornece a palavra 8.

Temos então, nesse caso:
- - 2

y, = «XX, Ôi X) s y2 = x BÊ X2 * ou Seja,

-l -?Bis x Y1 0X s BB = XxX Ya X2

Conforme a cbservação IIT.2.6, temos:
-1

va = 141 42

A apresentação do grupo & será, portanto:
2 2 -l

T(T 3 = LL, pol = |&1, X25 Y135 Y25 V1º O13 Aos Ê1iV1, BaYa | =

- :
A =| -l - -1

= |&13%2, Y135 Y253 V1 * Y1 X%) Y1 Y2 X%2 YU2 Y1 X1) Y1 X2,s

- -l - -l -l1 1 1 A

&2 Y1 XX) 1 C€2 X 1 Y1 MM
Vy x. YU, €, U 2 da

Exemplo 2.

Nesse caso, temos um link DZ com uma única componente (um nó)
em Tê. Notemos que, considerado como um nó em em R?, £ é trivial; as
sim, esse exemplo ilustra o grau de complexidade que aparece na apre
sentação do grupo de E em função do enlaçamento dos cilindros inter
nos pelo link.



Cc,

d

ET

4a

QAs:

-&7-

-a, =X)
-a = Y2

as = Ya

Temos aqui:
| 1 -]l

xa Y1 YU2 UY1

]x2 YU2 YU1 %3

1 -cx Y91 X2 HY

“3
)

Y1

T3

Figura 12

1
Y1 YU2 U1 %X3;

-l -
Xx1 Y1 X%€3 Yi
- l

Y1 %X35
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+ AH a A — 4
Bi =Yy1 Y2 Y1 T3 Y1 U2 Y1 %3 UY1 %3 Yy1 Y2 Yo

1
xa Y1 YU2 UYUi5s

4 -— A
B, =x3 Yy1 <€3 Y1 Y2 Y1 X€3 Y1 É

va =Y1 Y1 Y2

Esses dados nos fornecem imediatamente a apresentação do gru
po de L:

2 -1 -T(T;3 = L, PJ) = lx1, X25 X35 Y135 Y25 Y1 * 1, 2, 3, BiY1, Baal

Observação.

Num trabalho a ser publicado, mas de cujo teor já tomei co
nhecimento, de autoria de Perez, G., é calculado o grupo de um no nu

ma variedade tridimensional, compacta, conexa e orientada.
Expomos abaixo, em rápidas linhas, a maneira como tal resul

tado é conseguido.
Dada uma variedade Nº compacta, conexa e orientada, existe

uma decomposição Nº = Ta U Tb, onde Ta e Tb são subvariedades homeo

morfas a um mesmo toro sólido fechado de determinado genus m e tais
que Ta = aTb = Ta N Tb (1), página 70).

O par (Ta, Tb) é denominado um "diagrama de Heegaard para N*

Por exemplo, Sº? ê a união de dois toros sólidos de genus 1

colados pelo bordo ( [a], página 57).
Segue-se da definição que Ta N Tb é homeomorfo a um m -toro

superficie.
Dado um nó & no interior de Nº, existe um diagrama de Hee

gaard (Ta, Tb) para Nº tal que K C Ta — aTa ([1], página 79); além

disso, se o genus do diagrama é m, indicando-se por T um m-toro soli
do fechado com bordo TT ;, existe um homeomorfismo ff: Tº ão 7º
tal que o espaço E. obtido do espaço (T” x 0) U (T” x 1) identifican
do-se (x, 0) com (f(x), 1), para x € Tr » reproduz Nº, enquanto

—
que

os mergulhos canônicos de T” x0e T x 1 em Ne reproduzem respecti
vamente Ta e Tb ([1], página 69).
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Por facilidade trabalha-se então em nv, ao invés de em Nº; a

pesar disso, continuaremos usando as notações Ta, Tb, Nº,
Consideremos o diagrama

' T(Ta (O) Tb)

ó
81 82

T(Ta — K) Wo T(Tb)

N
ww) Wo

PA
T(Nº —- K)

onde wi, Wa, two, D1,.Ôo são os homomorfismos induzidos pelas inelu
sSÕES;

os espaços Ta -— K, TbeTa MN Tb são colocados no lugar de abertos,
com o mesmo tipo de homotopia, que os contêm;

H ed são, respectivamente, o grupo livre e o homomorfismo da apresen
tação de T(Ta - K) conforme ([6], página 45), ou seja,

T(Ta = K) = lx1, X23906 00 X 3 Y13 CESESERTES AA Yis Yageneos e Pr|Sejam £L1, Lasu..s tha, hasesvevo, hm um conjunto de gerado

n m-1 J

3ececÂos rPostes Pos E, ntmn+1

res de n(Tfa Nº Tb) tal que 92 (1,7) = le 02 (h,) geram o grupo livre
TT, J([5), página 131).

- Tomemos 81, Saz.ceco, eE H tal que ds.) = 01(L,).
Com o auxílio do Teorema de Van Kampen, prova-se então que:

T(Nº*- K) = |x1, NX23 + 00.0) Co Y1s Y23. 1.5 Up Vas V23 + cao Vo] e L1900os

e... Pr e... r 8 8 ecocrsê3 Pro n+1º > nan? 13 23 3 ml wa
As fórmulas que exprimem cada 8, em função dos elementos x1;

C250.11oo Lys Yl13Te+os Um o Vista Cm] são obtidas através da função
de colagem!



-60-

2 2
U aff: Tê

Verifiquei que podemos obter resultado análogo no caso da

substituição do nó por um link, bastando para isso seguir a linha de

raciocínio anteriormente desenvolvida e utilizar o resultado do capÍi

tulo III do meu trabalho.
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