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Abstract

. Given a holomorphic function f:C"*r â C, such that (0):0 and 0 is an isolated

singularity, the level hypersurface f-r(O) near 0, D" n f-r(0) is homeomorphic to the cone

over K=S,nf-r1O). Thus, the study of K is essential to understand the level

hypersurface near zero, from a topological point of view. The mapping

Ô = f/lfl:S" - K -à St is the projection of a locally trivial bundle known as Milnor fibration

and the fibre !o = 0t(1) has the homotopy type of a wedge of spheres SovS"v...vS". For

a specific diffeomorphism h:!o -+ $, the characteristic poþomial 
^(t) 

of
h*:IIn(Fo)-+H"(4) is an invariant of K and if n*2 then K is homeomorphic to the

(2n- 1) - sphere i{, and only r4 Â(1) = +1.

Here we study K when n=l and when f is of the form

f (2r,22,...,an*t)= zl, +zi" +...+zii¡, where the a,'s are integers greater than 1 @rieskorn
poþomial). Also we analyse A(t) and Â(1) when f is a Brieskorn poþomial or a

poþomial f for which there are positive rational numbers {w,,w2,...,wo*r} such that

f(e"/*tzr,e"'*222,...,e"'nn'zn*l)= e"f(zr,zr,...,zn*t), for all ceC (quasi-homogeneous

poþomial).



Resumo 

Dada uma função holomorfa f:Cn+1  --> C com f(0)=0 e, O é uma singularidade 
isolada, a hipersupefficie de nível f -1  (0) na vizinhança de O, D n (0) é homeomorfo 

ao cone com base K = Sc  f -1  (0). Logo o estudo de K é essencial para o entendimento 
de hipersuperficie de nível na vizinhança de zero, sob um ponto de vista topológica. A 
aplicação 4) = f I: Sc  - K ---> s', é a projeção de um fibrado localmente trivial denominado 
de Fibração de Milnor e a sua fibra Fo  = 4 (1) tem o tipo de homotopia de um bouquet de 
esferas SnvSnv...vS" . Para um difeomorfismo específico h:Fo  --> Fo, o polinômio 
característico A(t) de h.:1-1,1(F0) ---> lin  (F0) é um invariante de K, e se n 2 então K é 
homeomorfo a esfera de dimensão 2n -1 se, e somente se A(1) = ±1. 

Nesta dissertação, estudaremos K nos casos em que n=1 e nos casos em que f é 
da forma f(z, , z2,...,z.,i) = 	+ z;2 +...+44? onde a, 's são inteiros maiores que 1 
(polinômio de Brieskorn). Também analizaremos A(t) e A(1) para o caso em que f seja 
polinômio de Brieskorn ou um polinômio f para a qual existam racionais positivos 

{wi W2, • • •, Wn+1} tal que f(eclwizi,e'w2z2,...,e"-'z I) = ecf(zi,z2 ,...,z,1 ), para todo 
c E C (polinômio quase-homogêneo). 
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Introdução

Dada uma função diferenciável f:R- + R" com m > n, diremos que p eR' é

ponto regular, se f'(p):R-+Rn é uma aplicação sobrejetora (No caso em que n:1,

f'(p) é sobrejetorq se e somente se f'(p)*0). Os pontos que não são pontos regulares

de f são denominados pontos singulares ou singularidades. Para cada c €Rn, o conjunto

f-'(c) é denominado conjuntos de nível no nível c (Caso em que n:1, f-t(") é'

denominado de hipersuperficie de nível). A imagem dos pontos regulares (respectivamente

singulares) são denominados valores regulares (respectivamente singulares ou críticos).

Se ceRn for um valor regular então f-t(")cR'é uma subvariedade de

dimensão m-n.

Se c for um valor crítico então f-t (c) pode apresentar configurações mais

complicados. Por exemplo, se f(x,y,z) =z'-1x2 então f-t(0) possui auto-intersecção

ao longo da parte positiva do eixo y. Notemos que todos os pontos do eixo y são pontos

singulares de {, isto é, 0 não é singularidade isolada de f.

Seja f:C- + C polinomial com 0 singularidade isolada de f Seja D c C- um

disco suficientemente pequeno de forma que 0 seja o único ponto singular em D. Neste

caso, Dnf{(O¡ será um cone de vértice na origem com base K=Snf-t(O), onde

S = ôD. Desta formq basta estudar a variedade K de dimensão 2m- 3 para se entender o

hipersuperficie de nível na vizinhança do ponto singular (porénr" este problema não é

simples). Neste texto, estudaremos o caso em que m:2 e o caso de f ser uma função

polinomial complexa especial denominada polinômio quase-homogêneo. O caso ainda

mais particular de polinômio quase-homogêneo denominado polinômio de Brieskorn

recebe um capítulo especial.

No capítulo f, veremos que a hipersuperficie de nível citada acima é

homeomorfa a um cone. Além disso, fa¡emos alguns comentários sobre conjuntos

algébricos, sem entrar em detalhes e apresentaremos sem demonstração, um resultado

garantindo que uma função polinomial sobre o sub-conjunto dos valores regulares de um

conjunto algébrico possui no máximo, um número finito de valores críticos. Com auúlio

vll



Introdução

deste, construiremos um campo de vetores especial e demonstraxemos que conjuntos

algébricos possuem estrutura cônica na vizinhança de um ponto singular isolado.

O capítulo II apresenta um resultado quase independente, mostrando que no

caso em que m:2, K (denominado de nó algébrico) é um nó iterado no toro. Neste

capítulo, não demonstraremos nada" exceto o último teorema que garante que o nó

algébrico é totalmente determinado pelo polinômio de Alexander. Para cada função

polinomial, a hipersuperñcie de nível pode ser parametrizada na vizinhança de um ponto

crítico isolado ou simples, desde que o polinômio seja irredutível. Associada à classe de

equivalência desta parametrização, existe uma sequência de pares de inteiros denominada

sequência de pares de Puiseux na qual determina o tipo de iteração do nó K. K é um nó

toral iterado e seu polinômio de Alexander é um invariante total para K. Apresentaremos

passo a passo, o algorítmo que permite encontrar a iteração de K a partir do polinômio f.

O capítulo III analisa um caso especial do polinômio de Brieskorn de dimensão

3, onde fé da forma f(zr,z2,zr) = zl + zl +zi com a condição p-l+q-l+rl - 1 ¡ 0, que é

denominado de polinômio de Brieskorn do caso esferico. Inicialmente, construiremos

alguns grupos associado ao triangulo elíptico determinado por p, g e r, que serão sub-

grupos discretos de SO(3) e SU(2). Vários resultados sobre estes grupos serão

apresentados sem demonstração. fuializando o espaço dos polinômios homogêneos

invariantes associados a estes grupos, mostraremos que K é homeomorfo ao grupo

quociente de SU(2) por um de seus sub-grupos discretos.

O capítulo IV apresenta alguns resultados sobre o Teorema da Fibração de

Mlnor e da topologia da fibra e de K. Alguns resultados serão demonstrados, porém

outrosserãoapenasapresentados.Afunçãoô=f/lfl:S"-K+Sréumaprojeçãodeuma

fibração localmente trivial, denominada de fibração de Mlnor. Se 0 for ponto singular

isolado de {, F, é (n-l)-conexq onde n=m-l e possui a homologia do bouquet de

esferas S"v...vSn. Além disso, {, é difeomorfo a f-t(c)nB" para c suficientemente

próximo de 0. Introduziremos o polinômio característico 
^(Ð 

da monodromia

h.:Hn(fr) +H,(Fo) e também veremos que Å(l) é um invariante que fornece condição

necessária e suficiente para que K seja uma esfera topológica de dimensão 2m- 3, exceto

no caso em que m:3.

No capítulo V retomaremos o caso da Variedade de Brieskorn, porém no caso

de dimensão qualquer. Um polinômio de Brieskorn é o polinômio da forma

vlll



Introdução

f(2r,22,...,2^)--z,1'+zr, +...+zþ, onde ar 2t2,...,t^ são inteiros maiores que l. Neste

caso, K é denominado Variedade de Brieskorn e, é mostrado que ela será um

recobrimento cíclico ramificado de k-folhas construido de forma especial. Também

teremos a formula que associa o polinômio de Brieskorn com o invariante A(t) discutido

no capítulo anterior.

O capítulo VI dedica-se aos polinômios quase-homogêneos que são polinômios

mais gerais que os de Brieskorn. D¿do uma m-upla w=(wr,...,w-) de racionais

positivos, o polinômio f é dito quase-homogêneo do tipo w se for combinação C-linear

dos monômios do tipo zi'zi;...2þ tal que Ei,. /wn = l. Se 0 for ponto singular isolado,

podemos calcular o invariante Â(t) e À(1) a partir de w. Após a introdução de um novo

conceito, o divisorÂ, este cálculo fica ainda mais simples.

O apêndice apresenta o SU(2), SO(3), seus sub-grupos discretos e os

comutadores destes sub-grupos que são utilizados no capítulo m. Analizando o corpo não

abeliano dos quatérnios, demonstraremos que U(2) é isomorfo a S3xSr e em seguida,

mostraremos que SU(2) é isomorfo a 53.

lx



I Preliminares

Sejam VcR-, um subconjunto algébrico e 0eV, uma singularidade isolada.

Denotamos por D" o disco fechado de raio e > 0 centrado na origem do R' e S" = ôD".

Mostraremos neste capítulo que V possui uma estrutura cônica próximo da origenr" isto é,

VnD, é homeomorfo ao cone sobre a variedade diferenciával K = VnS,.

Neste capítuIo, F denota um corpo infinito.

Definição 1.1: O subconjunto VcF* é denominado de conjunto algébrico

quando V é zeros comuns de uma coleção de funções polinômiais sobre F-.

Denotamos por I(V) o ideal de F[x,,xr,...,x'o] gerado pelos polinômios que se

anulam em V. O Teorema da base de Hilbert IBRÓCKER&LA]IDERI garante que

qualquer ideal de F[x,,xr,...,x.] é finitamente gerado como F[x,,xr,...,x.]-módulo e

consequentemente, I(Ð é finitamente gerado. A variedade algébrica determinado por ideal

I (zeros comuns dos geradores de I) é denotado por V(I).

Definição L.2: Um conjunto algébrico V é dito ineùttível se não é união de

dois conjuntos algébricos próprios.

Proposição 1.1 IBRÖCKER&LAIr{DER]: Um conjunto algébrico V é

inedutível, se, e somente se o ideall(V) é primo.

Demonstração: (=+) Suponhe que V é irredutível e f.g eI(V). Então

VcV(<f >)uV(<g>) e como aintersecção de conjuntos algébricos ainda é algébrico,

podemos supor, sem perda de generalidade que V c V(< f >) e consequentemente,

f eI(V). Assim, I(Ð é ideal primo.

(e) Suponhe por absurdo que V é redutível. Então V= AwB com A e B não

próprios. Sejam f eI(A)-I(B) e geI(B)-I(A). Como I(V)cI(A)nI(B), f e g não

pertencem a I(Ð, porém f.g eI(V) contradizendo a hipótese de que I(Ð é primo.r

Definiçäo 1.3: Se V for irredutível, o corpo das frações sobre o domínio

F[x,,xr,...,x.]/I(V) é denominado de corpo das frações racionais sobre V e seu grau

de transcedência sobre F é chamado de dimensão algébrica de V sobre F.

I



I Preliminares

Proposição L.2: Seia Y =f-t(0) onde f'.C^ +C é umaÍunção polinomial.

Então V(<f>)=V(<f,>)y...'-rV(<f.>) onde fr,fr,...,fn são fatores irredutíveis

distintos de f. Neste caso, Y(<f,>),V(<fr)),...,V(<f* >) são todos distintos (não

ne c e s s ari am e nt e dij unt o s) .

Demonstração: É obvio que V(< f >) = V(< fi' >)u...t-rv(< f;- >) onde

f,,fr,...,f* são fatores primos de f e n,'s são multiplicidade dos fatores {'s em f' Como

4(z)=0<+fi'(z)=0, V(<fr>)=V(<f,"'t) e consequentemente,

v(< f >) = V(< f' >)v'..'--,V(< f* >).

Para mostrar que V(< ft >),V(< f, >),...,V(< fr >) são distintos, basta

mostrar que se V(<f>)=V(<g>) então f e g possuem fator comum. De fato, se

V(<Þ¡:y(<g>), pelo teorema Nullstellensatz de Hilbert (teorema 12.4 da pag. 106 de

IBRÖCKER&LA\IDER]), g*e<f> pois f e g são polinômios complexos e

geI(V(<f>)).Consequentemente,flg*oqueimplicaquefegpossuemfatorcomum.
I

Sejam f,,fr,...,ft os geradores do ideal I(Ð e considere a matnz jacobiana

Jf = (ôf¡ /ôx¡)n,,, de f =(f,,fr,...,fr) e seja p o posto máximo destamatriz emV'

Definição 1.4: Um ponto p €V é dito não-singular ov simples se a matriz

jacobiana no ponto p, Jf(p) = (ôf,(p)/&¡) possui o posto máximo p. Um ponto p eV é

singular se não for simples, isto é, se posto(Jf(p)) <p.

Denotamos o conjunto dos pontos singulares de V por >(V), então E(V) é

um sub-conjunto próprio de V e se F for corpo dos números reais ou corpo dos números

complexos, V-E(V) é uma variedade diferenciável nãro vazta de dimensão m-p com

um número finito de componentes (Teorema 2.3 (Whitney) da pag. I I e corolário 2.6 da

pag. 15 de [MILNORI]). Além disso, se V for irredutível, a dimensão de V-E(V) é a

dimensão algébrica de V sobre F.

Lema 1.3: Seja Y um conjunto algébrico. Enttio afunção polinomial g sobre

V- E(V) poswi no mffimo, um mimeroJìnito de valores críticos.

Demonstração: Veja o Corolário 2.8 (prag.16) de IMILNORU.T

2



I Preliminares

No caso em que 0 é singular isolado ou simples do conjunto algébrico V, para e

suficientemente pequeno, V intersepta a esfera S" sobre uma variedade diferenciável

(Corolário 2.9 dapag.lT de [MILNORI]).

A configuração do conjunto algébrico na vizinhança do ponto singular isolado é

dada pelo seguinte teorema:

Teorema 1.4 IMILNORII Seja Y, um conjunto algébrico tal que O seja

singularidade isolado. Entêio, para e suficientemente pequeno, VnD" é homeomodo ao

cone com base K- VnS". De fato, o Wr (D.,VnD") é homeomorfo ao par
(D",Cone(K)).

Demonstração: Sabemos que Cone(K) é o conjunto {tkte[0,1],keK] e

Cone(S"), definido similarmente, é o disco D".

Definimos r(x) =llxll'=( Xrx > e tomemos e suficientemente pequeno de forma

que D" ñ>(V) = {0} e VnD" não contenha o ponto singular de r exceto 0. Tal escolha

é possivel, pois como r é uma função polinomial, pelo Lemal.2, r possui um número finito
devalores críticos sobre V->(V) (escolhemos um E de forma que e' é menor que o

mínimo dos valores críticos positivos de r). Agora vamos construir um fluxo no disco

furado D, - {0} que acompanha o V- >(V) .Paraisso, definimos um campo diferenciável

sem singularidade com as seguintes características:

i) O vetor v(x) é voltado para for4 isto é: <v(x), x) ) 0.

ii) Se x eV- >(V), v(x) é tangente a V-E(V).
Vamos construir um campo local e colar através da partição da unidade.

A construção local é seguinte:

a) Se x" É V, v" (x) = xo na vizinhança U" c R' - V.

b) Se x'€D,nV-{0}, notemos que V-E(V) é uma subvariedade

diferenciável de R', e tomemos um sistema de coordenadas u=(ur,uz,...,u-) da

vizinhança fJ" c R' de xo tal que U" n V corresponde ao lugar geométrico

ur = uz -...- up = 0 para algum p. Como r não possui ponto singular em VnD, exceto

0, uma das derivadas parciais õr lâ"rp*t,...,Ar / Aa^ não se anula em x' (logo na

vizinhança U" suficientemente pequeno). Seja h tal que Ar I Auh;¿ 0 em U". Definimos:

Ax/Auh,

-Axlãrh,
seôr/fun >0
se&/fun <0

3
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I Preliminares

Como a curva coordenada uh está contida em V-E(V), v"(x) é tangente a

V-t(V) em xo. Temos:

0 < + ôr lfun = l,Z,Ar /&,.&, I ãtn = *.Ð2xr.ôxr l ãan

= ), qX,t& / ôun >= 2 < x,v"(x) >

Agora varnos colar os campos locais, usando a partição da unidade.

Seja {},,}, a partição da unidade subordinado a cobertura IJ" de D"-{0} e

v(x)=Eî,,(x)v"(x). Definimos o _campo w como sendo w(x)=v(x)/<2x,v(x)>.
Neste caso, o campo w satisfaz <w(x),x >=Il2 e, é o campo que procurávamos. Agora

vamos analizar o fluxo associado ao campo w. Considere a equação diferencial

dx/dt: w(t) (1.1)

Se p(t) for a curva integral da equação (1.1), a derivada da composta rop

satisfaz:

dr /dt=Ðôr /&,.w,(x) =<2x,w(x) >= l.
Consequentemente, llp(t)llt = r(p(t)) = t*c, onde c é uma constante.

Subtraindo c, podemos supor que llp(Ðll2=t. Esta solução p(t) pode ser estendida para

0 < t < e2 e está bem determinado pela condição p(e2) eS". Seja

P:S"x(0,a']ÐD"-{0}, o fluxo associado ao campo dx/dt:w(x), isto é, P é definido

como sendo P(a,t) = p" (t) com pa (r') = a. Então P leva S" x (0,e2] difeomorficamente

ao disco furado D" - {0}. Como o ca¡npo w é tangente a V- >(V), a curva solução com

ponto final em K está contido em V-X(V) e logo P leva K x (0,e21 difeomorficamente à

VnD"-{0}. Temos ainda que P(a,t) tende uniformemente a 0 quando t+0.
Consequentemente, o difeomorfismo P' estende-se de forma única pafa" um

homeomorfismo P:Cone(S")lD" que leva Cone(K) homeomorficamente à VnD".

Logo o par (D",Cone(K)) é homeomorfo ao par (D",VnD,), uma vez que Cone(S") é

homeomorfo ao disco Dr.I

Obseruação 1.1: O resultado acima também é válido no caso analítico

@roposição 2.4 da pag. 23 de pOOIJENGAI).

4



I Preliminares

Fluxo sobre o disco furado

Campo w

Estensão para disco

ñg. l.l

K Cone(K)

frs. t.2

Observação.1.2: Se 0 eV for ponto regular, K é uma esfera topológica não

enodada (Corolario 2.12 dapag.22 de [MILNORI]).

Nos prósimos capítulos, concentraremos no caso em que V é uma

hipersuperficie algébric4 isto e, V=f-'(O), onde f:C'+C é uma função polinomial,

com (0)=0 e 0 é singularidade isolada.

P
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II Singularidades de curvas algébricas planas

O objetivo deste capítulo é mostrar que para todo polinômio irredutível,

f eC[x,y], K=S,nf-t(O) é um nó iterado no toro totalmente determinado pelo seu

Polinômio de Alexander. Neste caso, K é denominado de nó algébrico. Veremos o

algoritmo passo a passo, para encontrar o tþo de enlaçamento de Ç a partir de f.

Seja C[tt]l o anel das séries formais em t. Denotamos por C((t)) o corpo das

frações de Ctttll. dado um elemento não nulo f eC((t)), f pode ser escrito como

f(t¡ = antk +an*,tk*r +ao*rtk*z +... com ak *0 para algum inteiro k (Teorema 1.2 dapag.

88 de [WALKERI).

Definição 2.L: A ordem de f eC((t)) é definida como sendo menor interiro

v(h) = k, tal que a. ;c 0.

Definição 2.2: rJma substituiçtio é um C-homomorfismo <p:C((t)) + C((t))

que associacada (t) a f(<p(t)) onde 9(t)€C((t)) com v(9)>0. Neste caso, v(tp) é

denominada ordem de wbstituição por g.

Definição 2.3: seja gec[x,y] um polinômio irredutível e v=g-t(0) sua

superficie de nível, denominada curva algébrica plarn. Uma pørametrização de V é

(x,y) ectttll x ctttll\c' tal que g(¿y)--O. o ponto (x(0),y(0) é denominado centro da

parametrização (ay).

Dado uma parametnzação (x,y), podemos estender a substituição por <p tal que

v(<p) > 0 como sendo q(x(t),y(t)) = [x(9(t)),y(q(t))]. Neste caso'

elq(x(t),y(t))l = elx(q(t)),y(q(t))l = <p(g[x(t),y(Ð]) = <p(0) = 0, pois e(0) = 0 e

consequentemente, rp(x(t),y(t)) também é uma parametrização de V com mesmo centro,

desde que e[x(O),y(0)] = [x(<p(0),v(ç(o))] = [x(0),y(0)].

Obsewação 2.1: Seja g eC[x,y] e (ay)=(x(t),y(t)), a parametnzação de

s-' (0). Então g(x(t),y(t)) e c((t)).

Definição 2.4: Duas parametrizações são ditas equivalentes, se uma pode ser

obtida da outra através de uma substituição de ordem l.

6



II Singularidades de Curvas Albebricas Planas

Definição 2.5: Uma parametrização é dita redutível caso possa ser obtida de

outra parametrização por substituição de ordem maior que l. Caso contrário, é dita

inedutível.

Definição 2.6: Um ramo da curva algébrica plana V é uma classe de

equivalência das parametnzações irredutíveis. O centro do ramo é o centro de qualquer

parametnzação que o represente.

Exemplo 2.1: V={(x,y)€C2:x'-y"=0} com (nr,n):l onde (nr,n) é o

máximo divisor comum entre m e r1 possui um único ramo com centro em (0,0) da forma

fx: to

t, =,-

Um dos resultados mais importantes é o seguinte:

Proposiçäo 2.1 @roposição I.l da pag. 4 de [CARNEIRO&SOARESI): Seja

V = f-r (0) uma curvo em C2 distinta dø curva)c:constante. Entîio:

i) Toda parømetrização de V com centro em (ab) é eEtivalente a uma da

forma

x=a*tt,
y=b+b,t+brt2+...

ä) Duøs tais parametrizações são. eErivalentes se, e somente se, elas diferem

por uma wbstituição do tipo t + €,t, onde l' - l.
iiÐ A parametrização acima é redutível se, e somente sê,

m.d.c{m:m = r oub,n * 0} > 1.

Obsenação 2.2: A expressão (2.1) é equivalente a

y = b +b,(*-a)r/' +br(x - a)'" +br(x-a)'^+...
e, é denominada de desenvolvimento de Puiseux de V em torno de (a, b).

Observação 2.3: Caso a parametrização não precise ser da forma Q.Ð,
podemos fazer por tentativas ou senão prosseguir como se segue: Tome a reta ),:tx e

substitua em g(x,y)=O. Resolva x em relação a t. Então rx(t), ),-tx(t) fornece uma

parametnzação de V = g-t(0) (o mesmo pode ser feito com aretarFty).

r>0
Q.r)

1



II Singularidades de Curvas Albébricas Planas

Agora veremos um procedimento geral que permite encontrar a parametrizaçio

da forma Q.I) a partir da equação da curva plana.

Proposição 2.2: Seja f um polinômio ineùttível em C[x,y] e

(a,b) € V: f" (0), um ponto tal que âf(a,b) / Ù *0. Então existe um único ramo de V

centrado em (a, b) daforma

{;
=a*t
=b+brt+brtz+...

Q.2)

A proposição acima é a combinação da proposição II.l þag. 14) e LemaIIl2
(pag. al) do [SIMIS].

Uma das formas de encontrar a expressão da proposição acima é substituir x e

y na equação (x,y):O e tentar encontrar os termos da série y. Caso isso seja dificil,

podemos prosseguir como na demonstração do Lema II.l2 do [SIMIS]: Inicialmentg

tome y=b+brt e substituindo em (qy) com x=a*t, encontraremos b, tal que

v(f(x,y)) > 1, igualando o coeficiente de t a zeÍo. Ao encontrar br, tome

y=b+b,t+brt2 e substituindo em (ly), encontraremos b, tl que v(f(x,y))>2,
igualando os coeficientes de potência 2 a zero. Prosseguindo desta forma, sempre

encontraremos o i-ésimo coeficiente de y, substituindo y=b+brt+...+b,-,ti-r +b,ti em

(*,y) e igualando o coeficiente de i-ésima potência a zeÍo. Assim, podemos encontra^r

todos os coeficientes de y.

Caso (a,b) seja ponto singular, o método acima não funciona, pois o valor de r
na expressão (2.1) não será conhecido. Neste caso, usamos o método conhecido como

método do polígono de Newton (ISIMISI e IWALKER]) que reduz o caso com ponto

singular ao caso em que não há ponto singular. Este método consiste no seguinte:

Seja (a,b) eV=F-t(0) um ponto singular onde F eC[x,y] é um polinômio

irredutível e F(x,y)=IA",p(*-a)"(y-b)Þ a expansão em série de Taylor de F em
a,p

torno de (a,b). Agora considere o conjunto ef(F)={(cr,p) eNxN:Ao,u *0} dos pares

de expoentes de (x - a) e (V - b) tais que seus coeficientes Ao.u não são nulos.

Plotamos os pontos de ef(F) no plano XxY e consideramos os pontos (0,q)

e (p,0), onde q é o menor inteiro tal que Ao,, É0 e p é o menor inteiro tal que An,o + 0.
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II Singularidades de Curvas Albebricas Planas

Agora traçamos uma linha poligonal convexa voltado para cima" começando de

(0,q) e terminando em (p,0), sempre passando nos pontos de ef(F) de forma que não

exista ponto de ef(F) abaixo da linha poligonal. Assim, obtemos a lista de pontos

correspondentes aos vértices desta linha poligonal (0,q):(oo,9o), (cr,,F,),(ctz,9z),...,

(4",P")=(p,0).4linha poligonal determinada por estes vértices é denominada de

polígono dc Newton de F relativamente ao ponto (a"b).

Dado um lado (a,,ß,Xcr,,*,,9,*,) do polígono de Newtor¡ a equação da reta

passando por esses dois pontos é dado por rcr,+sp=p com Í,s,peZ e (r,s):l.

Substituindo a expressão x:a*t', y:b+t"u em f(qy) obtemos te(up'S(u)+tp(t,u))

tal que p(t,u) é um polinômio e 0(u) = EA*uurpu' = u-ei'r¡4o,uup, onde (4,9) é o ponto

sobre o seguimento (ct,,p,)(a¡*r,9¡*r) incluindo os extremos.

Definimos G(t,u) = up'$(u)+tp(t,u) = F(a+t',b+t'u)/te e seja c um raiz de

Q. Então aparametrização deF em (qb) é dado por x:a+t', y:b+t"u onde (t,u) é a

parametrização de G-t(O) com centro (0,c). Caso c seja raiz simples de $, (0,c) é o ponto

não singular de G da forma ôG(0, c) / ôu * 0 e podemos aplicar a proposição Q.2) para

encontrar o u. Caso c seja raiz multipla de S, aplicaremos novamente o método de

polígono de Newton em G(t,u) com centro (0,c) para encontrar o (t,u).

Observação 2.4: Dada a equação do lado do polígono de Newtoq já temos o

valor de r da expressão (2.1) e assinq podemos encontrar a expressão de y de maneira

análoga ao caso de (2.2), mas o processo não garante qual das parametrizações vai ser

encontrada

Teorema 2.3 (Observação da pag. 56 de [SIMISI): Seja F:C2 + C uma

função polinomial ineùttíve I. Então:

i) Aplicando um número finito de etapas, o método do polígono de Newton

(substituição dø forma x = a*t', y = b +t"u), sempre obtém um polinômio S(u) c'ttjas

raízes são simples.

ä) Aplicando o método em todos os lados do polígono de Newton, obteremos

todos os ramos deF com centro em (qb).

u) Ladas distintos do polígono dôío origem arctmos distintos.

Observação 2.5: As raízes distintas de $(u) nem sempre dão origem a ramos

9
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II Singularidades de Curvas Albebricas Planas

Observação 2.6: Mais geralmente, dado f(x,y) eK(x)'[y]\K(x). onde

K(x)' é corpo das séries formais com "expoentes quase fracionárias" sobre o corpo

completo K de caracterísiica zeÍo, {(x,y):f (x,y) = 0} pode ser resolvido como

y = y(x) eK(x)'. A demonstração é feito em IWALKER] (Teorema 3.1 da pag. 98) e

utilrø;a o método de polígono de Newton.

Exemplo 2.2: Yamos encontrar os ramos da curva algébrica plana com centro

(0,0) determinado pelo polinômio F(x,y) -yt +2xyt -3*'y+x'y'+5xa +xs.

Temos que ef(F) = {(0,5),(1,3),(2,1),(3,2)(4,0),(5,0)} e o polígono de

Newton ficaria como na fr5. 2.1.

Os vértices do polígono de Newton são {(0,5),Q,1),(4,0)}.
Vamos encontrar o rarno associado ao primeiro lado (O¡)¡Z¡. A equação da

reta associada a este lado é 2u+9 = 5 e portanto 11, s:l e p=5.

Ö(u)=u-t(ut+2u3-3u)=ua+2u2-3, onde u=tl e u=tJli são raízes de ô.

Escolhendo uma raiz, por exemplo u:1, temos:

G(t,u) - F(t'?rtu) - t5us +2t5u3 -3t5u+tEu2 +518 +tro

t5 ts

= ut +2u3 -3u+t3u2 +5t3 +t5

(o p

(1,3)

(3,2)

(4,0) (5,0)

c[

frg.2.1

l0
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Como | é raiz simples de $, podemos aplicar o algoritmo da proposiçio 2.2

para encontrar (t,u).

Tomemos t = 0+i, u = l+brt e substituindo em G, temos

G(t,u) = (l+b,t)5 +2(l+b,t)3 -3(1+b,t)+13(l+b,t)2 +5t3 +t5

= (1+ 5b,r+...) +2(1+ 3b,t+...) - 3(1+b,t) + t31l + 2b¡r+...) + 5t3 + t5

= 0+8brr+...

onde os termos que não foram escritos são de potência maior que l.
Igualando o coeficiente de t azeÍo, temos que 8b, = 0Ð br = 0

Agorq temos Qu€ t = 0+r, u = l+Ot+ brr2 e encontramos G(t,u) = 8bzt2+...

e consequentemente, bz =0. Assin¡ t=0*r, u= l+b¡t3 eisto impticaque b, =314.
A parametnzaçio do ramo encontrado até agora é t=0+T, u=L+314r3+..

que, substituindo na expressão de x e y, nos fornece:

(-- - -zlÃ- e

I
[Y = t(t+ 3 I 4r,3 +...)= t+3 I 4ra +...

Continuando-se o processo, podemos encontrar os termos restantes do ramo

associado ao primeiro lado e araiz c=1. Outros ramos são encontradas, variando os lados

e as raízes.

Agora que já sabemos como encontrar os rarnos de V, veremos como obter

uma sequência de pares de inteiros associada a um ramo, denominada de sequência de

pares de Puiseux.

Seja V: f-'(0), uma curva algébrica plana irredutível na origem (isto é, o

desenvolvimento em série de Taylor de f em torno da origem é um polinômio irredutível) e

[x=tn, n>0
I ^ Q.3)
[y = b,t +brtz +...

uma paramett'aaçio irredutível com centro na origem (como a superficie de

nível pode ser transladada, podemos supor que centro em questão é origem).

A sequência de Puiseux é determinada pelo seguinte algorítmo (fnnXC¡ e

ICARNETRO&SOARESI).

l) Seja p, o menor inteiro tal que bu, * 0 e n não devide pr. Defina

1l



' U Singularidades de Curvas Albébricas Planas

2) Se tr¡ (tr, seja p, >9,, o menor inteiro tal que bp, É0 e e, não divide pr.

fe, = (F,, n)

{., = 9, /e,

[n, =n/",
Se n, = n, pafe.

fe, = (9r,e,)

{*, = Frle,
[n, = e, /e,
Sen,nr=nPafe.

f.e, = (9,,e,-,)

'l -, = þ,1 e,

[n, = 
',-, 

/',

Defina

2) Se trrtrz ( n, seja 9, > Fr, o menor inteiro tal que bp, # 0 e e, não divide

pr. Defina

e¡ = (9s,er)

m, = P, /et
nr=erle.,

Sen,nrnr=npafe.

Assinn, sucessivamentg definimos p,)9¡-,, o menor inteiro tal que bu, *0 e

e,-, não divide p,. Defina

Para algum g, temos nrn2...ns:n (equivalentemente, eg =1). A sequência

obtida desta forma satisfaz

i) n,nr...n, : n

ii) (m,, n¡)= I

iü) Pr =(mi /nr...n,)n

12
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Observaçã o 2.7 : Também temos:

i) nr... n, : eo-¡ / €r.

ü) n,...n, =n/e,
iil) Þ, : ni€¡

Definição 2.7: A sequência (mr,n,),...(mr,nr) é denominada sequência de

pares de Puiseux do ramo, g é o gênero do ramo e n,Pr ,9r,...,9" são os expoentes

cøracterísticos.

Proposição 2.4 (Comentário da pag. 10 do TCARNEIRO&SOARESI): Dada

uma sequência de pares de inteiros positivos e primos entre si

(m,,n,),(mz,nz)...,(mg,nr), ele é uma sequência de pares de Puiseux se, e somente sg

f,i-rtr¡ < mi para i:2r3, ...,9.

Exemplo 2.3: Vamos encontrar a sequência de pares de Puiseux associada ao

ramo

(-. 
- tr2

lÃ-t
1, =r,o -516 + ll2t7 +tro+...

Temos que n:12.
1) Þr = 4, et=(12,4)=4, ûr -nler=3, ßr =9tlor =1.

2) þ, = 6, Qz =(4,6) = 2, îz = et I e, =2, frz - F, I e, =3.
l) 9, = 7, at=(2,7)= l, tr¡ = ezl 9s=2, frs=þ, I er=7 .

Como fi = n¡n2n3r 53 e a sequência de Puiseux associado ao ramo é

{(1,3),(3,2),(7,2)l com os expoêntes característicos n:2, þ, = 4,þ, = 6,9t ='l '

Para o próximo resultado, precisamos do conceito de nó iterado no toro. A

definição de nó iterado no toro na teoria das singularidades é um pouco diferente daquela

em teoria de nós.

Na teoria de nós, nó iterado no toro Ks dado pela sequência

(ñ,, n,),...,(mr,nr) é construido a partir de nó trivial, da seguinte forma:

l) Tome o nó toral do tipo (m¡,nr)

l3



II Singularidades de Cu¡vas Albébricas Planas

2) Para ?1,...,9, tome o bordo da vizinhança tubular do nó iterado no toro
dado pela sequência (m,,n,),...,(ñ,_,,n,_,) e trivialize de forma que a intersecção da

superficie de Seifert com esté bordo seja um paralelo no toro e coloque o nó toral do tipo
(m,,n,) sobre ele. Usando o homeomorfismo trivializador, mergulhe este novo nó no

bordo da vizinhança tubular @m suma" enrolar o nó do tipo (m,,n,) em torno da

vizinhança tubula¡ do nó anterior).

Na teoria das singularidades, obtém-se uma nova sequência de pares

(n,,/,), ...,(nr,(") onde /, = ñr € l¡=ñi-ñi-rîi +/,-,n,n,-, parai:2,...,g. O nó K, do

tipo (m,,nr),...,(m'nr) no sentido de teoria da singularidade é o nó do tþo

(nr,l r),...,(n",1") no sentido da teoria de nós.

Exemplo 2.4'.Paraentender melhor, o nó iterado no toro, vamos construir o nó

do tipo {(2,3),(2,3)}, no sentido da teoria de nós.

Nó trefoil (2,3) Superficie de Seifert

fr5.2.2

Tomemos o nó trefoil (nó do tipo (2,3) ) e construimos a superficie de Seifert

(frg.2.2). Então a intersecção do bordo da vizinhança tubular do trefoil com a superficie

de Seifert, dá três voltas na'projeção, isto é, ele cnøa três vezes a silueta "escolhida" da

vizinhança tubulaq associada a projeção usual (fig. 2.3).

t4
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Paralelo sobre o trefoil

frg.2.3

Agora lembremos que, para se construir um nó do tipo (nUn), tomamos m

paralelos e nele, fazemos n cortes. Em seguida" remendamos este corte, o primeiro com o

segundo, o segundo com o terceiro e assim por diante até o ultimo com o primeiro (fig.

2.4).

1

2
3

m

I
2
3

m

frs2.4

Como queremos construir o nó (2,3) sobre a vizinhança tubular, tomemos dois

paralelos, damos três cortes e remendamos (fig. 2.5). Obtendo assirq o nó da figura Q.6).

2 paralelos sobre o trefoil Nó (2,3) sobre o trefoil

frg.2.5
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Nó {(2,3),Q,3)l

frg.2.6

Definição 2.8: Um polinômio f eC[x,y] é dito anøliticamente irredutível em

0 quando ideal <Þ gerado por f é primo nos aneis formais Ct[¿y]] e zeÍo é ponto crítico

(necessariamente isolado, já que <Þ é primo) de f. No caso em que f é um polinômio

irredutível, é suficiente que 0 seja singularidade de f para que seja analiticamente

irredutível em zero.

Teorema 2.5 @rauner) @ag. 9 de [CARNEIRO&SOARESI): Seja f: C2 + C

uma aplicaçtio polinomial satisfazendo (O):0 e que seja onaliticamente irredutível em 0.

Então para e ntficientemente pequeno, o nó K= S" ñft(0) em S" tem o tipo do nó K"

determinado pela sequência de pares de Puisew de v em 0 (o nó iterado em toro no

sentido do teoria dos singularidades), onde v é um ramo com centro em (0,O).

Devido ao teorema de Brauner, o nó K no caso acima sempre será um nó

iterado no toro. Assin¡ para estes casos, o estudo das singularidades reduz-se ao caso de

estudar o nó iærado no toro gerado pela sequência de pares de Puiseux.

Observação 2.8: O tipo topológico da curva plana parametnzada por Q.3) é

mesmo que o tipo topológico da curva

lx=to
J

[y = tP'+tÞ'+...+tÞ'

onde n,p,,9r,...,9, são os expoentes característicos de Q.3).

Sabemos que o polinômio de Alexander do nó iterado no toro definido pela

sequência de pares (n,,/,),...,(n",1") (no sentido de teoria de nós) é da forma

l6
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A(t¡=[Åo.',.(tn.)onde^*"(Ð=ffi,Vi=ni+lni+2...ngParai=l,2,...,g.le

Vu = I ILIVINGSTON&MELUINI

Teorema 2.6 ICARNEIRO&SOARES]: O tipo do nó ølgébrico é
determinado pelo seu polinômio de Aletconder.

Demonstração: Devido ao que acabamos de discutir, devemos mostrar que se

Å(t) e Å'(t) são polinômios de Alexander do nó iterado no toro (no sentido da teoria das

singularidades) determinado pela sequência de pares de Puiseux (m,,n,),...,(mr,nr) e

(m',,n', ),...,(m'r,,û'r,) e se Â(t) = Â'(t) então as duas sequências são þais.

Afirmação 2.6.1: (, 

" 
> (, rnrnr*r ...trs (consequentemente, (, 

" 
> nr)

Solução: Como mi_rni < mi temos que m, - n,m,_, > 0. Logo

| ¡ = fri- ñ¡_rtri +/,_,n,n,_, > /,_,n,n,_,. Aplicando indutivamente a desþaldade acima,

substituindo os valores de /n's temos

I 
" 

= I 
"-tn 

uflr-¡ à ( e-tîe > I 
"-2nr-rn 

s-zfl, 2 ( r-2n"-1n.. >... > /,n,ni+l ... trg .

Afirmação 2.6.2: (, 

"n" 
é o maior inteiro tal que aralø da unidade desta ordem é

raiz de A(t).
Solução: Como cada fator de Â(t) é da forma

¡lfinihr'-nr - 1)¡1ni+rnr+z-'nr - l)Ån.,,.(tn')=ffitaisque/,n.n.*,...nu.l".("n,e
ûi*rtri*z ...tr, ( (, , < ( 

"n", 
todas as raízes do Ao,,¿, (t"' ) tem ordem menor que /unr.

Afirmação 2.6.3: (, 

" 
= ('r,, n, = n'r,.

Por hipótese, Å(t)=Å'(t). Assin¡ ("1r=t'",n'", Logo basta mostrar que

| 
"= 

l'",. Suponhamos por absurdo que (, r.1'",. Como a k-ésima ralø daunidade é ratz de

A*,(t) se, é somente se, k divide mn e k não divide m nem q temos que /'r,-ésimo raiz

da unidade é raiz d" Âo,r. (t). Assint, /'u,-ésimo raiz da unidade ét raia de Å(t) = Å'(t).

Mas devido a desþaldade obtida na solução de aûrmação 2.7.2, a /'r,-ésimaraiz da

unidade só pode ser raiz do útimo fator de 
^'(t), 

o que não é verdade.
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Como (nu,(")=(n'r,,(,'s,), temos Âo,e,(t)=Ânrr,r(t). Cancelando estes dois

fatores de Â(t) = Â'(t) e substituindo tn' por r, temos que o polinômio de Alexander

determinado pela sequência de pares de Puiseux (m,,n,),...,(ñr_,, nr_r) e

(m',,n', ),...,(ñ'g-,,n'r,-, ) são þais. Aplicando a indução sobre g, temos que g-1:g'-l
e(nr,Lr),(nr,tr),...,(nr-1,("-,)=(n', ,l'r),(n'r,('"),...,(n'E-r,('E-r) eassir4 asequência

(n,,/,),(nr,/r),...,(n",¿") é igual a (n', ,l'r),(î'r,l'r),...,(n'r,,t'n). Como os m,'s

podem ser obtidos pela recorrência mr=(p frt=(i+m¡_rni -(,r_rntr_rnr, a¡¡ duas

sequência dePuiseux (m,,n,),...,(ftr,nr) e (íl',,tr', ),...,(ft'u,,n'r, ) são iguais.r

l8



III Variedades de Brieskorn no caso esferico.

Neste capítuIo, vamos estudar um caso particular da variedade K = S" ñ f-¡ (0)

onde f:C3 + C é um polinômio da forma f (z,zr,zr) - zl +22+zl com p,q,ÞI. Neste

caso, f é denominado de polinômio de Brieskorn e K é denotado por M:Mþ,q,r) e é
denominado de Variedade de Brieskorn. No [MILNOR2] encontra uma classificação de

I\4, mostrando que M = G/II, onde G é um grupo de Lie simplesmente conexo de

dimensão 3 e II = îr(M) é um subgrupo discreto de G. Aqui, trataremos somente o caso

em que p-t +q-t +r-t - 1> 0, denominado caso esferico. Neste caso,

M(p,q,r)=SU(2)/[I onde fI é comutador do grupo bina¡io do subgrupo discreto de

SO(3). Os grupos SU(2), SO(3) e fI são analizados no apêndice.

Inicialmente, vamos analizar um grupo especial denominado de grupo

triangular.

Dado os inteiros p,g,r)l, denotamos por T:Tþ,Q,Í), o triângulo com ângulos
internos nlp,nlqeælr no plano hiperbólico, euclideano ou elíptico respectivamente se

a soma dos ângulos internos de T for menor, þal ou maior que r. Isto equivale a dizer

que p-t +q-t +r-t - I é menor, igual ou maior que zero.

Proposição 3.1: No caso em que p-t+q-t+r-t-l>0, (p,q,r) é um dos

seguintes casos: (2,2,k), (2,3,3), (2,3,4) e (2,3,5).

Demonstração: Basta supor que 2<p<qlr e analisar a desigualdade.I

Definição 3.1: Definimos o grupo triangular completo de Scharts como sendo

E*=E*(p,g,r)=[õr,õ2,ô3] onde õ,,ô, eõ, são reflexões relativamente aos lados do

triângulo T(p,q,r) e [ô,,ôr,õr] denota o grupo gerado por ô,,ô, e ôr.

O grupo triangular completo possui apresentação þag. 180 do tlúLNOR2l)
E* =lõ,,õr,ôr:õf - õ3 = ôl = (ô,õr)n = (ôrôr)q = (õ.ô,)' = ll.

Definição 3.2: O subgrupo E=E(p,q,r)<Et de índice 2 consistindo de

elementos de E* que preservam a orientação édenominado de grupo triangular.

t9



III Variedades de Brieskorn no Caso Edérico

O Teorema de Poincaré (Teorema 2.2 da pag. 179 do [MILNOR2]) garante

Aue lJô(T) preenche o plano de forma que se õ * r então õ(T) e t(T) só podem ter

sobreposição nos bordos. Mais precisamente, o plano pode ser preenchido, rotacionando e

refletindo o triângulo em torno da trajetória de cada vértice. O número de triângulos que

compartilham os lados é 2, os que compartilham os vértices correspondentes a p, q e r são

2p,2q, e 2r respectivamente. Seu subgrupo E preenche a "metade" do plano, rotacionando
o triângulo em torno da órbita de cada vértice. Não haverá nenhuma sobreposição de

lados e o número de triângulos que compartilham o mesmo vértice correspondente a p, Q e

r são p, q e r respectivamente.

E preenche metade do plano

fig.3.1

Uma das consequências do Teorema de Poincaré é que a ordem de E* é o
quociente de area do plano pela área do triângulo, pois ôeE* são isometrias. No caso

esferico, a â¡ea do plano é finita e logo a ordem de E* é finita e temos:

Proposiçäo3.2: lÐ'l: 4t(p" +q-t +r't -l).

Demonstração: Veja o corolário 2.4 dapag.I82 de [MILNOR2].I
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Corolário 3.3: E tem apresentação

E =fo¡,02,o3:oí = ol, =o! = o,oro t =ll e l2l: Zl(p" +q-t +r't -l).

Demonstração: Para mostrar que a apresentação é est4 basta tomar o, = õ¡õ2,

o, = õrõ, G o, = õ3õr. O caso da ordem é imediato.I

Como o eE é uma isometria que preserva a orientação, E é subgrupo do grupo

de isometrias do plano que preservam a orientação, denotado por G. Seja G o grupo de

recobrimento universal de G.

Defrnição 3.3: A imagem inversa completa de E(p,q,r) pela projeção canônica

de G em G é denominado de grupo triangular centralmente extendido e, é denotado por

I = F(p,q,r).

Teorema 3.4:l possui apresentação F =lT, ,^lz,Ts:fl =y|=y\=f ilzf J.

Demonstração: Veja o Lema 3.1 da pag. 186 de [MILNOR2].I

Proposição 3.5: Seja G-lq{, ama ryresentação de grupos. Então

lG/[G,G]l=ldet[ï]l onde lîl é amatriz darelação abelianizadal de r.

Demonstração (esboço): Temos que G/[G,G]=F(x)/H(r) onde F(x) é o
grupo abeliano liwe finitamente gerado por x e H(f) é o sub-grupo de F(x) gerado por

relações f . A matdø [f] pode ser diagonalizadab sem alterar o valor absoluto do

determinante, através de mudança de base conveniente em F(x) e H(f), isto é,

Iro
til - o que implica que G/[G,G]= Z\@...@Zr.n e corls€quentemente,

oIo
I G / [G, G]l=l À,... I" l=ldet[r]1. r

Denotamos o subgrupo dos comutadores (também denominado de

abelianizador) de f por ¡ = [I,I].

Corolário 3.6 [MILNOR2'I: Consideranda a ordem do grupo infinito como

sendo zero, temos que ll /n¡: pqrlp'tq'tr-t-11.
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III Variedades de Brieskorn no Caso Esférico

Demonstração: Como F =lT, ,T,T r:y ry ,y ryl? ,I J zT sTlq,T il zT rT.''||, a matriz

das relações é dada por

R-
l-pl1
I l-q I
I I l-r

onde seu determinante é:

det(R) = [(l - pxl - qxl - r) + 2] - [(l - p) + (l - q) + (l - r)]
: qr + pr + pq - pqr = pqr(paq'tr-t - l)
e pela proposição 3.5, teremos lF/fll=ldet(R)l: pqrlp'tq''r-t-il.r

Corolário 3.7; Para o caso esférico, temos:

i) l>l= 2I(p-'+q'' +r'' -1)

iÐ lrl: 4l(p'' +q-r +r'r -l)
iiÐ lnl: 4/[pqr(p-' +q-' +r-' -1)]

Agora considere o grupo SU(2) que opera CJinearmente sobre 53 e

consequentemente, opera sobre CPr =S3/Sr. Como -1eSr, SU(2)/{+I} opera sobre

CPt = 52 que serve como modelo do plano esferico. Veremos no apêndice que

SU(2)/{+I}=SO(3). Além disso, toda isometria de 52 que preserva a orientação é

elemento de SO(3). Logo, no caso esferico, G=SO(3), G=SU(2)=53 e o triângulo em

questão está no CPt 
= 

52. Assim, o nosso grupo triangular E é um subgrupo discreto de

SO(3), a saber:

l) 2(2,2,k) = Dr,, =(q,9:cr2 = Þ* = l,pa = 6¿p-t >

COm Tr =Q"r^{z=C[0-1, Ts =ß.
2) Ð(2,3,3) = Ao com yr =(1 2)(3 4), yr=(12 3), yr=(4 2 3).

3) 2(2,3,4) = So com Tr =(2 3), Tz=(l3 4), Tr=Q 4 3 2).

4) >,(2,3,5) = A, com Tr =Q 2)(3 4), y, = (l 5 4), yr=(12 4 3 5)

Os subgrupos f e fI são relatados no apêndice.

Agora, deixemos de lado o f(p,q,r) e tomemos um subgrupo discreto

arbitrário f de SU(2).
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Definição 3.4: Um polinômio homogêneo f de grau n é um polinômio que

satisfaz a condição f(tz¡ = t"f(z), paratodo t.

Em consequência" um polinômio homogêneo de grau n é combinação linear dos

monômios do tipo zî'27...2þ tal que Ea, = n onde z: (2r,2",...,2^).

Delinição 3.5: f eC[x,y] é dito f-invarianfe se Vy ef , f(y(z)) = f(z), para

todo zeC2.

Denotamos o espaço dos polinômios homogêneos f-invariantes de grau n por

Hft. Uma generalização de Hl' é obtida pela seguinte definição, onde um caracter em f é

um homomorfismo 2¿:f -+ St.

Definição 3.6: H|'r é o espaço vetorial dos polinômios f homogêneos de grau

n satisfazendo a condição f(y(z)) = 2¿(7)f(z) , púîtodo y ef e z eCz .

O produto dos elementos de H|'x por elementos de Hfe são elementos de

Hf+"ur'e e assim, Hl,' = t.¡Hl'x forma uma álgebra com elemento neutro I eH$'r.

Dado f eH|'r, pelo teorema fundamental da álgebrq existem retas

Lr,Lz,...,L" passando na origem tais que f(L,)=g para i:1,2,...,n. Além disso,

{L1,L2,...,L,,} é invariante pela ação de F e determina f a menos de multiplicação por

uma constante.

Reciprocamente, se {L,,L2,...,Ln} for um conjunto de retas invariantes por f

anula exatamente em {L,,Lr,..., Ln }.

Observação 3.1: Dada {, t é determinado pela formula X0) = f oy I f

Observação 3.2: Hl't.Hfrr para todo 2g onde fl=[f,f]. De fato, todo

gerador de II é da forma ghg-'h-tcom g,hef. Como 2¿ é um homomorfismo,

?c(ghg-'h-')=l edaí, l¿(fl)=1. Logo f(æ(z)) =y(n)f(z)=f(z) paratodo ¡ efl.

Agora voltemos ao .caso do grupo triangular F(p, q, r) c SU(2) . Sabemos que

E=f /{il} possui ordem k:2/(p't*q't*r-r-1), a órbita dos pontos pela ação de E

exceto nos vértices possui k pontos e a órbita dos vértices correspondentes a p, q e r
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compõem-se de k/p, Hq e Hr pontos (devido ao número de triângulos que compartilham

os vértices).

Escolhemos f, eHf/r'r, como sendo o polinômio homogêneo de grau k/p que

se anula sobre as retas correspondentes aos pontos da órbita do vértice associado ap, para

1, apropriado. Da mesma formq escolhemos f, eHl!e'x' e f, eHf"r'.

Proposição 3.8 [MILNOR2]: lT = Xl = Xl.' = Xo, para algum ao.

Demonstração: Escolhemos o representanta T'.,,T'2,...,T; €f das classes

laterais de F / {1! . Para cada forma linear {(z) = az, *bz" que determina a Íeta passando

pela origerq defi nimos f ( z) = {, (y', (z)) [, (y' r(z)). . . ¿ (y * (z)) .

Como y'¡ representa a classe lateral em I/ {tI}, f(yz) - f(z) a menos da troca

de representantes da classe lateral. Mas a troca de representante da classe lateral difere

apenas por multiplicação por +I. Assinr,

{y' ty,y' ry,..., y *y } = {o, (y)y,,o r(^()T' r,..., ot (y)y * }
onde o,(y) = *1. Usando o fato de que (, éC-lnear, temos:

f (v ( z)) - t (a, (y )y', (z)) (, (o, (y )y', (z)). . ./ (o * (y )y * ( z))
: o, (t ) o, (y ). . . o * (y) ¿ 0', @)) ¿ (y' r(")). . . ¿ (y', (z))

= or (y)oz (y)...o.(y)f(z) = o(y)f(z)
onde o(y) = or(y)oz(Y)...ok(y) = *1.

Então Xo(y)=foylf =o(y) não depende da escolha da forma C-linear l.
Logo f eHf'r', qualquer que seja a escolha de (, .

Quando (, anulaa reta passando pelo primeiro vérticg temos que f = fi e logo

ff eHf'r'. Então f,(y)ofi(z) = f,(V(z))o = fi(y(z)) = fo(y)f,o (r) e consequentemente,

X,(y)o = ?h(T) para todo y e dai II = ?h. Analogamente, y| - Xls - Xo.a

Proposição 3.9 [MILNOR2]: f,, f, e f, gerøm o Hi*, como Cálgebra.

Demonstração: Seja f eHir um elemento não constante (Observe que os

constantes são gerado por l=f,f;t) e considere aratz a de f. Se a pertence areta
associada a algum vértice do triângulo, f é divisível por algum dos {'s. Caso contrário, a

órbita de a é constituida de k pontos distintos (Note que se u é ru4 y(a) tamb ém é raiz).

Para um escalar complexo X,*0, convenientemente escolhido, ff +î,ff eHf'r' anula-se

em cr (e consequentemente, em todos os pontos da sua órbita) e assinr, f é divisível por
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ff + l,ff . Usando a indução sobre a ordem de {, f é produto de escalar complexo, ft, f2, f3

e combinação CJinear de ff e frq.I

Colorário 3.10 IMILNOR2I: Maltiplicardo por constøntes corwenientes os

fr's,temosque fl +frq +fr'=0 e f,,frefrgeramo Hl'.

Demonstração: ofato de t,fref, geraro Hl. éóbvio. Agora" fj é divisível

por ff +?vfj, para l,eC convenientemente escolhido. Como o grau de fj é þ existe

I' e C tal que fj = I'(fl + Ifr') .

Assim, î,'ff +?t'Lf: -fj =0, isto é, fi +ff +fj =0 a menos de multiplicação
conveniente de constante em f,,f, e fr.l

Proposição 3.11 IMILNOF¿]: O espaço Hfii dos polinômiosll-invariantes de

grøu n é soma direta de seus wb-espaços IJlx , onde y varia entre os caracteres de I .

Demonstração: Pela observação 3.3, temos Hi'x c Hlit.

Para mostrar que Hfrt se escreve como soma direta de Hi'r, tomemos um

f eHfr¡ arbitrário e defina o novo polinômio fy como sendo (ûXz) = f(y(z)). Neste
caso, ry é fl-invariante. De fato, como fr é normal em r, temos que

(fV)æ=(f(y¡cy-'))y=ff. É obvio que fy=t'<>y-y'modfl. Logo f/fl opera

homeomorficamente e CJinearmente sobre Hfrt. Como f /n é abeliano e finito, Hfit

decompõe como soma direta de seus auto-espaços H|'x correspondentes a vários

caracteres de f /ILf

Agora vamos mostrar qug para o caso esferico, su(2)/n(p,q,r) é difeomorfo

a M(p,q,r).

Lema 3.12: seja f:Mk + Nk , umafunção contínua e injetiva onde Me N são

variedades topológicas compactas e conexas de mesma dimensîio. Então f é

homeomorfismo.

Demonstração: Como f é contínua f(M) é compacto e tambénr" temos que f é

uma aplicação fechado de M em f(M), pois leva compacto no compacto.

Consequentemente, f é homeomorfismo entre M e f(M) e portanto, (I\,f) é uma variedade

sem bordo de dimensão k. Logo, para todo ponto de f(M), existe r¡ma vizinhança
homeomorfo ao aberto de Rk. Como dimensão de N é h tal vizinhança é aberto em N e
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consequentemente, fM) é aberto em N. Mas f(M) é fechado em N, pois é um subconjunto

compacto, o que implica que f(M):N.I

Teorema 3.13 IMILNOR2I: Para p't *q-t *r-r -l > 0,

SU(2) / fl(p, q, r) = 53 / II(p, q, r) 
= 

M(p, q, r).

Demonstração: Considere a aplicação

(f,,fr,Ç):S3 + V(p,q,r) = {(v,,v2,v3):vf +v;q +v', = O}

z t-> ffr(z),fr(z),fr(z)l
Como f,, f, e f, pertencem a Hf/n'z' ,Hfr'r, e Hf"rr respectivamente, eles são

fl-invariantes e consequentemente, a aplicação acima também é fl-invariante. Logo

(f,,fr,fr) aplica S: /fI em Vþ,q,r) diferenciavelmente.

Afirmação 3.13.1: (f,,E,fr) é injetor em Sl/II.
Solução: Sejam z' ez" tal que llz'*flz'. Assinr, z'*rcz" para todo æ efl.

Seja g, um polinômio que se anula em z', mas não se anula em z" e definimos

f(z) = g(æ,(z))g(nr(z))...e(æn(z)), onde fI = {ßr,ßr,...,nr}. Então f é Il-invariante.

Escrevendo f como soma de polinômios homogêneos fl-invariantes e aplicando a

proposição 3.11, f se escreve como soma de polinômios homogêneos de H|'r e algum

desses termos h satisfaz h(z')* h(2"). Pela proposição 3.9, h é gerado pelos polinômios

f,,frefr. Logo 4(z')*t(2") para algum i=1,2,3. Como z'ez" são arbitrários, temos

que (f,,f'fr) é injetor em Sl/fI.

Afirmação 3.13.2: Para e suficientemente pequeno, 53 lTI é homeomorfo a

M, (p, q, r), onde M" (p, q, r) = S, n f-r (O) e f (zr,z", zr) = 
"!, 

+ zl + z!r.

Solução: Como (f,,fr,t) são homogêneos de grau Wp, Wq e Hr
respectivamente, ele leva a semi-reta tz passando pela origem numa curva

(tt'of, (z),tktqfr(z¡, tkl'fr 1z¡¡ que intercepta transversalmente e de forma única, a esfera S]

em M"(p,q,r).

Passando ao quociente por fI, S: lr,I é mergulhado diferenciavelmente em

M"(p,q,r). Como veremos no próximo capítulo, M é uma variedade compacta e conexa.

Logo, pelo Lema 3.12, aaplicação acima é homeomorfismo.
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Agora, temos tarnbém que uma aplicação holomorfa bijetiva entre duas

variedades complexas é necessariamente um difeomorfismo (Veja o teorema 8.5 da pag.

27 de KAUpD. Logo a aplióação acima é um difeomorfismo.l

Colorário 3.14 [MILNOR2]: D" /fl(p,q,r) é homeomorfo a D" /ìf-r(O)

onde f (zrzz,zs)= z!, +zl+zir.
Demonstração: Na prova do teorema acima" podemos variar o valor de e e

essa variação fornece um difeomorfisino entre C2 - {0} / n e V(p, q, r) - {0} , que pode ser

estendido a um homeomorfismo de C2 lÍI em V(p,q,r), pois a imagem tende

uniformemente a origem quando o ponto do domínio tende azero.l

Observação 3.3: Mlnor afirma que se fI for um sub-grupo discreto de SU(2),

então SU(2)/n é homeomorfo a K=S"nf-r(O) para algum polinômio quase-

homogêneo f e relata todos os casos de SU(2)/[I onde fI é comutador do gn¡po binário

(o caso que tratamos) ou simplesmente o grupo binário do sub-grupo discreto de SO(3)

(Veja o exemplo 9.8 da pag. 79 de [MILNORI]). Isto inclui mais dois sub-grupos de

SU(2) a saber, diedral binario e octaedral binario. O polinômio associado ao diedral

binário é f(zr,z2,z3)=r?+z?rzr+r\*t e o polinômio associado ao octaedral binario é

f (zr,zr,z3)= z? +z)+zrzl.
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IV Fibração de Milnor, topologia da fibra e de K

Neste capítulo, veremos que, dado uma função polinômial f:C'+C e

considerando-se K=S",.rft(0), podemos definir ö=f/lfl:S"-K+St que constitui a

projeção de uma fibração denominada de Fibração de Mlnor. A fibra típica It = ö-t(eio) é

um objeto muito interessante de ser estudado e, é fundamental no entendimento de K. O
objetivo é encontrar um invariante associado a esta fibra o qual decidirá se K é ou não

uma esfera topológica.

Para facilitar, colocamos n=m-l que será a metade da dimensão euclideana

de f -'(o). De agora em diante, aparecerão resultados envolvendo tanto m como n e por

isso, precisamos ficar atentos.

Seja f:C'-+ C uma função analítica. Definimos o vetor gradiente de f como

sendo g¡ad f = @f I Azr,Af I A2r,...,ã I ô"^). Este vetor tem a propriedade de que dada

uma curva p:I-+C', temos d(f "p) ldt=<dpldt,gradf >, onde o produto interno

complexo é definido como sendo 1z,v>=Eziil. Seja K=S"^f-t(O), definimos

S:S, -K -+ S' por Ö(z) = f (z)llf(z)l= eie(z), onde 0 = Re(-ilog f) é o argumento de f(z).

Dada uma curva æp(t), a derivada de g ao longo desta é dado por

d(0"p) /dt--Recdp/dt,igrad(logf)> e através desta propriedade, podemos provar

que:

Lema 4.1 (Lema 4.1 da pag. 33 de [MILNORI'I): Os pontos críticos de þ são

exatamente os pontos onde igrad(log f) é muhþlo real de z.

Lema 4.2 Q.ema 4.3 da pag. 35 de [MILNORI]): Para e suficientemente

pecfieno, ou z e grad(log f(z)) são lineørmente independente sobre C ou

grad(log f(z)) : ?vz, para algum LeC satisfazendo larglul<æ I 4.

Corolário 4.3 [MILNORI]: Para I suficientemente pequeno, z e

igrad(log f (z)) são linearmente independente sobre R e conseEtentemente,4 = 0-t (e) ¿

uma ntb-variedade de S" d" dimensão 2m-2.
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Demonstração: Pelo Lema 4.2, z e igrad(log f(z)) são linearmente

independente sobre R para e suficientemente pequeno e pelo Lema 4.1, 0 não possui

singularidade. Logo, segue imediatamente pelo Teorema de Whitney que Fe=$-t(e) é

uma subvariedade diferenciável de S" de dimensão 2m-2.1

Lema 4.4 IMILNORII: Para e suficientemente pequeno, existe um campo v
de vetores diferenciáveis tangentes a s"-K tal que <v(z),igrad(logf(z))>+0 e

la¡g < v(z),igrad(log f(z)) >l<æl 4.'

Demonstração: Vamos construir localmente o ca¡npo e juntáJo através da

partição da unidade.

Caso 4.4.1: Se zo e igrad(logf(2")) são linearmente independente sobre C,

então o sistema

< vrzt >= 0

< v,igrad(log f(2")) >= 1

tem pelo menos uma solução (por exemplo, v pode ser um múltiplo linear do

ortogonalizado de igrad(log f(2")) relativamente a z") numa vizinhança U" de z" . l¡
primeira equação do sistema garante que v(2") é tangente a S" em z" (Note que

Re<4w> é o produto interno euclideano entre z e w e consequentemente, Re(z,w):O
implica que z e w são ortogonais).

Caso 4.4.2: Se grad(logf(2"))=Lzn com larg?ulcnl4, tome v(2")=hn.
Então temos Re < v(2"),zo )= Re < iz",z' >= 0 e

< v(2"),igrad(log f(2")) 7=3i2" ,igrad(log f(2")) >=<izn ,iltzn >=Tlt"ll'
Logo, v é tangente a esfera S, e satisfaz a propriedade requerida numa

vizinhança suficientemente pequenaU" de z" .

funtando estes campos locais usando a partição da unidade, obteremos o

carnpo v requisitado.l

Corolário 4.5: Para e xtficientemente pequeno, existe pelo menos um cctmpo

de vetores w tangentes a S" tais que Re < w(z),igrad(log f(z)) >= 1 e

llm < w(z),igrad(log f(z)) >l=lRe < w(z),grad(log f(z)) >l< l.
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Demonstração: Basta tomar w(z) = # 
a

Lema 4.6 IMILNORII: Para e suficientemente peEteno e para qualquer

zo eS" - K etciste pelo menos um caminho sTtcme p:R + S" -K satisfazendo:

dp(t) /dt= w(p(t)) e p(0) = 20.

Demonstração: Considere p(t) como sendo a curva solução da equação

diferencial

f¿p(t)/dt = w(p(t))
{
[P(o) = zo

Agora, basta mostrar que p pode ser estendida para todo & ou

equivalentemente, p(t) não tende a K para t finito. Suponha por absurdo que exista to tal
que p(Ð + ko eK, quando t -+ t0. Neste caso, temos que f(p(t)) + 0 e

consequentemente Re[Logf(p(t))]=lnlfþ(t))l+-- quando t+10, o que não pode

ocorrer, uma vez que dRe[Log f(p(t))] = Re < w(p(t)),grad Log f(p(t)) > é limitado.r

Teorema 4.7: (Teorema da Fibração de Milnor) IMILNORII: Pøa e

suficientemente pequeno, (S,-K,S!,$) com 0(z)=f(z)llf(z)l é uma fibração
diferenciável localmente trivial.

Demonstração: Como ô(z) = eit("), temos que

de(p(t))/dt = Re < dp(t)/dt,þad(log f(p(t))) >= I
o que implica que O(p(t))=t*constante. Desta formq p(t) projeta sobre St

via S numa curva de velocidade constante igual a 1. Seja lq o fluxo de fase associado a

equação diferencial dzldt+t(z), isto é, h,("0)=p"o(t) onde p"o é a curva solução com

condição inicial zo. Então ô(h,(z)) = ö(p"(t)) 3 eie(p,1t¡¡ 3 si(e(z)+t¡ e consequentementg h,

leva F, = ô-'(e't) difeomorficamente em F.*, = Q-r1e(e*tl¡.

Seja eio eSr e U, uma vizinhança de eie. A correspondência 1si(e*Ð,2¡l.l hr(z)

pôra t:ei(e+') eU e z e$ leva U x F, difeomorficamente a ô-t(U).¡
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Campo w sobre esfera Fibra Fg

frç.4.1

A nossa preocupação agora é relacionar a fibra F, com a superficie de nível

num nível bem próximo do valor crítico 0.

Lema 4.8 IMILNORII: Existe um cumpo não singalar v sobre D.-Y onde

V = f-r(o) tøl que

< v(z),grad(log f(z)) >eRl,Vz eD" - V
Re<v(z),2> >0

(4.1)

Demonstração: A construção deste campo é inteiramente análoga ao caso do

Lema 4.4.4

Teorema 4.9 [MILNORI]: Para c suficientemente próximo de zero,

D" n f-r (c) é difeomorfo a porção dafbra F, determinada pela desigualdade lf(z)l>lcl.

Demonstração: Considere a curva integral p(t) da equação diferencial

dp(t) / dt= v(p(t)) com a condição inicial p(0) = z em D" - V. A primeira condição de

(a.1) implica que arg f(p(t))=0=constante e lf(z)l é estritamente crescente, e a

segunda condição de (a.1) implica que lp(t)l é estritamente crescente. Logo p(t) percorre o

O-t(e't) onde (Þ:D" - V + St é definido como Q(z) = f(z)/lf (z)1, de forma que lf(p(t))l
é estritamente crescente. O fluxo determinado desta forma, percorre D" - V do centro

para forq de forma que a cada eeio eD, n f-t(c) associa um único z'eF, = O-'(ett). Este

é o difeomorfismo entre {, e D" nf-r(c).r
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r-t"l

tolf-

frs.4.1 IMILNORI]

Teorema 4.10: Para

difeomorfo afibraF".

c * 0 ntficientemente pequeno, D" nf-t (c) é

Demonstração: Veja o Teorema 5.11 da pag. 53 de [MILNORI].I

Partir de agora, assumiremos que 0 é uma singularidade isolad4 a não ser que

especifique o contrário.

Lema 4.11 IMILNORII: Para e xtficientemente peEteno, F, c S, é uma

variedade diferenciduel com bordo de dimensão 2m-2, anjo interior é F, e cujo bordo é

K.

Demonstração: Para e suficientemente pequeno, f não possui singularidade

sobre S, e logo K é uma sub-variedade de S".

Mostraremos a afirmação para o caso d" 4, pois para outras fibras, a
demonstração é analoga. Como f não possui pontos singulares sobre S' f pode ser escrita

na forma f(z) = u, (z) +iur(z), onde 4 corresponde aos pontos z tais que

u,)0oür=Q. Assim, Un$ corresponde aos pontos ztais que ur20eur=0.
Consequentemente, 4 nU é o interior de S e KnU= {z:u, - u2 = 0} é bordo d" F,

em U. Como a vizinhança é arbitrária, segue-se que F0 e K são interior e bordo dr f,
respectivamente.I
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Corolário 4.12 IMILNORI]: F. está mergulhadø em S" de forma qae flta

homologia tem o mesmo ttpo da homologia de seu complemenfar S" -F.

Demonstração: Sr -4 é um fibrado localmente trivial sobre uma variedade

contrátil Sr -eie edaíseguequeéretrátilàfibra Fr. Como $ éretrátil a Fr, concluimos a

demonstração.I.

usando este fato, podemos obter mais 3 resultados importantes [MILNOR l]

Lema 4.13: Todafibra {, é (n-1)-conexa.

Demonstração: Veja o Lema 6.4 dapag. 57 de [MILNORI].I

Teorema 4.14: Toda fibra poswi a homologia de s"vs".. .vs" (bouquet de

esferas de dimensão n).

Demonstração: Veja o Teorema 6.5 da pag.57 de [MILNORI].I

Teorema 4.r5: Para n*2, F, é difeomorfo ao disco D2" com alças onde o

mimero de alças ë igual ao mimero de pontos com índice de ordem n.

Demonstração: Veja o Teorema 6.6 dapag. 58 de IMILNORI].I

Mesmo que 0 não seja uma singularidade isolada, ainda podemos obter
resultados similares, aplicando a teoria de Morse sobre a função a(z) = ar(z)= loglf(z)l
definida sobre S, -K em R IMILNOR U. A seguir, enunciaremos 3 resultados

importantes no cao geral, sem demonstração.

Teorema 4.16: CadnfibraF, é paralelizárvel e possui a homologia de um CW-
complexo de dimensão n.

Demonstração: Veja o Teorema 5.1 da pag.45 de [MILNORI].I

Teorema 14.17 : K é (n -2) -conexo.

Demonstração: Veja o Teorema 5.2 dapag.45 de [MILNORI].I
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Teorema 4.18 (Observação da pag. 5l de [MILNOR1]): S" -K possui a

homologia de um CW-complexo de dimensão n+1.

Definição 4.1: O número de esferas que compõe o bouquet do Teorema 4.14 é

denominado rrumero de Milnor de f e denotado por p.

A seguir, veremos mais duas maneiras de calcula¡ o número de Mlnor

Definição 4.2: Sej g:C-+C', uma aplicação polinomial onde 0 é um zero

isolado de g. A multiplicidøde de 0 é grau da aplicação g(z)llg(z)l:S" -+ 52m-r.

Sobre a definição de grau, veja a pag.27 de [MILNORa]

Definição 4.3: Seja f:C'+ C uma função polinomial tal que 0 é singularidade

isolada. A multiplicidede gradiente denotada por Fg é a multiplicidade do 0 da derivada

f ' (z) = (Af @) I ôzr, õf (z) I ô22,..., Aî Q) / ôz^) de f.

Se 0 for ponto regular ou ponto singular isolado então p, = 1 @roposição IV.2

da pag. 7l de ICARNEIRO&SOARES]). além disso, se 0 for ponto singular isolado,

podemos obter lru pontos singulares não degenados na vizinhança de 0 através de uma

pequena perturbação linear f(2r,...,2^¡+ia,", de f (comentário da pag. 73 de
j=l

IcARNETRO&SOARESI).

Teorema4.l9: p=pr.

Demonstração: Veja o Teorema 7.2 da pag. 60 de [MILNORI].I

Observação 4.L: Dada uma função holomorfa f:C' + C, existe um invariante

denominado de multiplicidade algébrica denotada por p" que pode ser calculado por

p" = dim" 
CfÍz"zr'-"''z^fl, 

onde <JÞ é o ideal gerado pelas derivadas parciais de f no'ö " <Jf >
anel das séries formais Cflz,zr,...,z^ll fleja a pag. 78 de [CARNEIRO&SOARES]).

Temos que 0 é singularidade isolado se, e somente se pô < æ. Temos ainda que

existem vizinhanças U e V de 0 em C' tal que f':U+ V é um recobrimento ramificado

de F" folhas (Teorema IV.3 da pag. 88 de [CARNEIRO&SOARES]). No caso do
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exemplo da introdução, f(x,y, z) = z2 -Y\',0 não é singularidade isolada" pois p, não é

finito.

Teorema 4.20 (Palamodov): F" = pg.

Demonstração: Veja o Teorema IV.z @alamodov) da pag. 84 de

ICARNEIRO&SOARESI.T

Observação 4.2: No calculo do número de Mlnoq a multiplicidade algébrica é

mais usada entre outros.

Agora estamos prontos para discutir sobre o invariante associado a fibra que

será bastante utilizado nos capítulos V e VI abaixo, que é o polinômio característico da

monodromia h.: H. ({o) -+ H" (4).

Lema 4.21 Pøa î*2,K é uma esfera topológica S2'-r (isfo é, homeomorfo

a esfera) se, e somente se for esfera homológica (ßto é, poswi a homologia de umø

esfera).

Demonstração: Veja o Lema 8.1 da pag.65 de IMILNORI].r

Lema 4.22 IMILNORI]: K é uma esfera homológica se, e somente se

H"-,(K) = 0.

Demonstração: Pela dualidade de Poincarg Ht(K)=Hro-,-r(K) e pela

dualidade de Alexander, Ht(K) = H2o-q*r(S",S" -K) e consequentemente,

H,(K)=H¡*2(S",S,-K). Agora tome a sequência exata de pares (S",S"-K) cuja

sequência exata de homologia associada é

...-+ H,(S" -K) + H,(S") + H,(S,,S" -K) J H,*,(S, -K) +.... Como sabemos que

S" -K possui o tipo de homotopia de um CW-complexo de dimensão n*l (teorema 4.18)

e consequentementg H,(S" -K) = 0 para i>n*l, Ht(S") = H,(S",S" -K) = Hr-r(K) para

mesmo i, isto é: H,(K) = H,(S") para i > n.

Por outro lado, como K é (n-2)-conexo, H.(K)=Z e pelo teorema de

isomorfismo de Hurewicz ISPA]IIERI, H,(K) = 0 para i=2,3,...,n-2.
Consequentemente, K tem o tþo da homotopia de uma esfera se, e somente se

H,-,(K) = 0.I
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No teorema 4.9 usamos um fluxo h para mostrar que as fibras $'s são

difeomorfos. No caso em que 0 =2fr, isto é, o argumento de (z) dá uma volta complet4
h= hr,, é um difeomorfismo denominado de difeomorfismo cøracterístico da fibra típica
Fo. Este h é um dos representantes do levantamento de caminhos de St na fibra tþica e
h.:H,(Fo) -+ H,(Fo) é denominado de monodromia dafrbraEo.

Lema 4.23 (lvang): seja S:E+s¡, una fibração e o automorfismo

h.:H.(Fo) + H.(Fo) é uma ação de fr,(s') sobre a homologia dafibra Bo. Então existe

uma sequência exata de homologia daforma

...-) H¡*r(E) -+ Hj(q)5'Hj(Fo) + H,(E)+...
onde l= Jdro.

Demonstração: Veja o Lema 8.4 da pag.67.de [MILNORI].I

Definição 4.4: Â(t) = det(tl* - h-) é denominado de polinômio característico

de monodromia ou simplesmente de polinômio característico associado a fibra típica.

Observação 4.3: Å(t) não é o polinômio de Alexander apesar de usarmos a
mesma notação. Mas no caso em que m=2, ele está associado ao polinômio de Alexander

da seguinte forma: sejam r e Ã1t,,t2,...,t,), o número de componentes de K e o
polinômio de Alexander de Ç respectivamente. Então, se t:1, Ã ¿ o próprio polinômio de

Alexander e se Þ1, trt^(t) = (t-l)Ã(t,t,...,t). Veja o [MILNOR l].

Teorema 4.24 [MILNORI]: K é esfera homológica se, e somente se
Â(t¡ = det(I. -h.) = tl.

Demonstração: se Þ1, pelo teorema de wang (teorema 4.zj), temos a

sequência

...Ð Hn-r (s" -K) + H"(S)hJ H"(Fo) + Hn(s" -K) -+...

Pela dualidade de Alexander, Hn_¡(s"-K)=H""(K) e pela dualidade de

Poincaré, H*t(K) = H"_r(K). Logo Hn_,(S" -K) =H"-,(K) ãHn_z(K) = 0 e da mesma

formg H"(S,-K)=H'(K)ãHn-r(K). Pelo teorema 4.23,K é uma esfera homológica

s€, e somente se H"_,(K)=Q que equivale a dizer que a sequência se reduz a
h.-I.

0+H,($) -+H,(4)-+0, ou seja, f.-h. é um isomorfismo, isto é, det(I.-h.) é
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inversível. Como H,(4) é soma direta de Z's, o determinante é um inteiro (assin¡ é

inversível se, e somente se for igual a tl). Portanto, K é uma esfera homológica se, e

somente se Å(1) = tl.I

Colorário 4.25: Pøra mt3, K é uma esferø topológica, se e somente se

A(l) = t1.

Observação 4.4: Se m:3, 
^(1) 

= tl não implica que K é esferq mas A(1) * tl
garante que K não é esfera.
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Neste capítulo, estudaremos o ca¡¡o em que f:C- + C é um polinômio especial

da forma f(21,22,...,2^)=zl, +z\, +...+zþ, onde a =(a1,a,2,...,a.) é uma m-upla de

inteiros maiores que l. Este polinômio é denominado de Polinômio de Brieskorn e K é

denominado de Variedade de Brieqkorn. Neste caso especial, denotamos K por
E = E(a) =2(ar,a",...,â.) que não deve ser confundido com o grupo triangular estudado

no capítulo III. Vamos mostrar que X é um recobrimento cíclico ramificado de a- folhas

6. 5zm-: com conjunto de ramificação E(ar,a2,...,o.-,). Em seguid4 estudaremos o

invariante Â(t) discutido no capitulo fV.

Notação 5.1: Dado a=(a1,a2,...,ôo,) uma m-upla de inteiros maiores que l,
denotamos por (a,k) = (a,,ar,...,ô.,k) com k)1, uma nova (m+l)-upla. A variedade de

Brieskorn associado a (a,k) é denotada por E* = Er(a) = E(a,k) = E(ar ,a2,...,a^,k).

Teorema 5.1 KAUFFMAIiII: F.xiste uma aplicação æ:E* + S2^-t exibindo

>k como recobrimento cíclico ramificado de k-folhas ¿" 3zn-t com conjunto de

ramificação2.

Demonstração: Considere f(z) =zl'+zr'+...+zþ e C-*t =C-xC, definimos

F(z,x)=f(z)+x* com zeC^, xeC e V(F)=F-t(0)={(z,x):f(z)+xk =0}. Agora

tome p:V(F)-+C' como sendo p(z,x)=2. Neste caso, p-t(z)={(x,z),** - z) e para

ztÙ, temos que #p-t(z) = k. Desta forma, p é recobrimento cíclico de k-folhas de C'
com conjunto de ramificação V(f)=ft(O).Vamos modificar p para obtermos æ.

Considere p= p[*:E* +O=p(En)c52'. Como p(z,x) =2, p(>,0) = E cO e daí, Eu

é recobrimento singular cíclico de k-folhas de O com conjunto de ramificação E. Agora

falta mostrar que C) = S2'.

Afirmamos que 0 ÉO. De fato, se 0 eCt então (4x)=0, o que implicaria que

z=0. Agora pela equação f(z)+xk=0, temos que x=0. Assim (0,0)eE, o que é um

absurdo.

Agora definimos uma operação de número real não negativo sobre C^ por

p*z=(pt'"rr,pt'"'22,...,ptt"^z^), para p €R* e zeC^. Então f(p*z)=pf(z).
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Tomemos E:Cl-+52'como sendo E(z)=p*2, para p>0 tais eue lp*zl=1. Tal p é

único por lp 
* zl ser uma função extritamente crescente.

Afirmação 5.1.2: E:O + St. é um difeomorfismo.

Solução: Como E é diferenciável, basta mostrar que existe uma inversa
diferenciável. observemos que zeÇl<+3x:(z,x)eEn. Neste caso, f(z)+xk =0 e

lzl2 +lxl2 = l, isto é, implica que x = !æt e lzl2 +lxl2 = 1. Logo

z e{telzl' +1/i@it = t (s.l)
Dado z€s2-, existe um único Þ0 tal que t*z satisfaz (5.1).De fato,

substituindo o t*z em (5.1) temos

flzl+(2)t"1fiffilt=1 (s.2)

Como eÞl+(t\tttV¡f(")' é estritamente crescente em t2, existe um único Þ0
que satisfaz a condição (5.2). Definimos g:S" +O como sendo g(z)=*2, para o único

Þ0 que satisfaz (5.1).Então g é diferenciável e g=E'r.
A composta EoP é a projeção æ procurada.l

Agora vamos construir um conjunto homeomorfo a E*, a partir de colagem de

esferas, que será um recobrimento cíclico de k-folhas com conjunto de ramificação E.

Note que h:S2' -) E¡, definido por h(z) = (e-t(z), -f(E{(z)) possur uma

descontinuidade em {z:arg(f(E-r(z))) < 0 ou sej4 dada uma fibração de Mlnor 0 = f/lfl,
h é descontínua em Fn.

Deslocando a descontinuidade d" \f no eixo negativo, podemos assumir que h

possui descontinuidade em Fo. Agora cortamos 52' ao longo da fibra { e colamos um
atrás do outro formando uma espécie de superficie de Riemann S de modo que a
correspondente de \f seja analítica em S. Para isso, colamos o lado da esfera em que

arg f <0 no lado da próxima esfera" em que arg f >0, sempre ao longo d" 4'.Neste
caso, h é um difeomorfismo e S é homeomorfo a En.

o
[Jibiiot¿c a

artisJ

-A)

3

n
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Esfera a ser cortada Esfera cortada

fig.5.1

Na figura 5.1 e 5.2 mostramos como a esfera será cortada e colada. u*u e u-u

indicam, respectivamente, arg f(z) é maior que, ou menor que zero.

ftg.5.2

Observação 5.1: Como ôFo=E, Fo é uma superficie de Seifert de E e a
construçilo de E. é anáúoga a construção do recobrimento cíclico do complementar do nó.

Exemplo 5.1: Seja f (z,zr) = zï +zl Então K é um nó toral do tipo (p,q).
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Solução: Tomamos a paramett'uação zt = eáte , 22 = e6ti, o que implica

obviamente a afirmação.

Agora varnos construir E* para entender como funciona a construção por

colagem de esferas.

Temos que f(z) = zP e F(z,x) =f (z)+xq. Como (z)=0 se, e somente se z=0,

zPK é um nó vazio e para todo z est, Q(z) zP o que implica que a fibra {n são as
lzl'

rahes p-ésimas da unidade. Então cortamos Sr nas raízes p-ésima da unidade e colocamos

q cópias delas e em seguidq colamos os pedaços, um atrás do outro (fig. 5.3). As figuras

5.3 e 5.4 são feitas para p:2 e q=3. Para podermos faeer as colagem em cíclos com

facilidade, basta colocar as esferas S' cortadas, ao longo de S' x Sr. Para o nosso caso,

temos a figura 5.4 que é um nó do tipo (p,q).

2

ñg.5.3

^./

ñ9.5.4

Agora que já sabemos a configuração topológica da variedade de Brieskorr¡

vamos tentar relacionar os expoentes do polinômio de Brieskorn com o polinônio

característico da monodromia.

Proposiçilo 5.2: O difeomorfismo característico da variedade de Brieskorn é

dado por h(z) = (e2nit', zr, e'ú' ", 2r,.. ., e2ñt' ̂  z 
^¡ 

.

Demonstração: Basta notar que o difeomorfismo a um parâmetro definido por

h,(z) = letit^,zr,eüt"rzr,...,eüt"'r.), leva a ñbra !o em 4 difeomorficamente.l

2
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Inicialmente, estendemos a fibração de Milnor ô a V = f/lfl:C- - ft(0) -) Sr.

Agora seja O., o grupo cíclico das k-ésimas raízes da unidade e definimos a

junção t-Q"r*Q.r*...*O". de O",,O"r,...,q,. Os elementos de J são da forma

(trw,,trwr,...,t-w.):t, )0,Et, =1,w, .Q"i. Note que JcFo =Y-t(1). De fato,

f(t,2, ,trzr,...,t^z^)=tl'zr+tizz1*...t12.= Et, = 1, para todo elemento de J. Logo

I c Y-r(t).

Lema 5.3 (Phan) IMILNORII: Esta junção é retrato de deformaçào døfibra
Fo = Y-'(t).

Demonstração: Seja z e$. Para cada coordenada z¡, tomemos uma reta

r¡= zij,Re(zlj) e definimos uma curva cr em C' de forma que aj(t)"' = r,(t) para toda

coordenada cr, de a. Então a curva a está contida em Fo e tem como ponto inicial z e

ponto frnal C, onde Im(z'i' ) = 0 para toda coordenada de z'. A deformaçào ao longo de a
é um retrato tal que os pontos de J continuam fixos.

Agora" para cada coordenada z'¡ tus qr'r. (r,)"'<0, definimos uma reta

s, = (",)"',0 e tomemos uma curva p tal que g,(t)", = s,(t). A deformação ao longo de p

também é um retração de Fo tal que os pontos de J ficam fixos. O ponto final de F é o

ponto z" tais que f(2") >f(r')>0 e (";)"'=0. Então paracadaj, existe t¡t0 tal que

zr= trw, para algum a,-ésima raiz da unidade w.,. Seja w = z" låt j e movendo sobre a

reta ligando z" e w, teremos um retrato que mantém os pontos de J fixos. A combinação

de todas estas etapas é o retrato procurado.I

Proposição 5.4 IMILNOR3I: Sejøm A e B, eqpaços tais que wa homologia

seja liwe de torção. EntêÍo Én(A *B) = )É,1e¡øfrj(B), onde Ê. denota o grapo de
i+¡=¡-¡

homologia reútzida.

Demonstraçãó: Como A*B é conexa por caminhos, a aûrmaçãro é trivialmente

satisfeita para lF0. Para k>0, definimos Ã = {((l-t)a,tb):0 <t<ltZl e
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V Variedades de Brieskorn

n-={((1-t)a,tb):l l2<t<tl. Então ÃnE=lnxB=AxB (fig. 5.5). Como a
¿

sequência de tripla (A r'8,Ã,8) é exata, temos a sequência de Mayer-vietoris

...+ É*1a*B) + É*_,1ÃnE) -+ É*_,(Ã)oÉk_,(Ð -+ fr*_,(A*B) +...
As inclusões de Ã e E em A*B são homotópicos a constante. Para mostra¡

isto, basta tomar F, (a) = (ta, (t - t)bo) e E G) = (tao, (l - t)b) respectivamente.

Assin¡ H,._, (Ã) O Hk_r (E) Ð Hr_, (A * B) é trivial. Logo, temos uma

sequência exata

o+ É*1,1.*B) -+ É.-,1ÃnE¡ 3É._,1X¡@É._,18¡ -+ O

Como H.(A) não tem torção, temos H.-,(AxB)=ö",tOleHk-r-i(B)
i=0

(formula de Ktinneth) onde o isomorfismo leva cada gerador a x b em a- b . Além disso,

A e B são retratos por deformação de Ã e E respectivamente. Logo a sequência torna

o-+ É,.1e*B) + þj",tol8Hk-,-i(B)åÉ,.-,(A)@Ér-,(B) -+ 0

onde Y(a8b) = a-b para cada gerador a e b.

Temos É,(A*B)=KerY

@ara k=1)

Temos

0+ É,(A*B) -+ Ho(A)aHo(B)+Ér1^1,¡eÉo(B) +0
Dados geradores q a'de Ho(A) e b, b'de Ho(B),
Y[(a - a') I (b - b')] = Y[a I b - a I b' -a' 8b + a' 8b' ] = 0

Assim, KerY = Éo (A) a Éo (B) uma vez que É, G) é gerado por

{e - e': e,e' são geradores deÊo(X)}.

@ara k>l)
Notemos que se i * 0,k- I então Y(a8b) = a- b = 0 pois a e b são celulas de

dimensão menor que k - l. Assirq

Ht (A) A Hr_,_, (B) n KerY = H¡ (A) I Hr_,_, (B) = É, (,t) A íI,,_¡_t (B)
Se i=0, temos que Y(a8b) = -b para todo gerador a e b e logo,

Y[(a - a')8b] = YlaS b - aSbl = 0

e consequentemente

Ho(A) 8Hk_r(B) nKerY = Éo(n) 8H*_, (B) = fro(A) øÉk_r (B).

Analogamente, H*_¡ (A) I H0 (B) n KerY = É._, (A) I flo (B) .
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k=0

l- AxB

A B

A*B

fig. 5.5

Lema 5.5 IMILNORI|: Para rÞ0, temos:

H, (J) = ir, (J) = Éo (o* ) 
g fr, (o", )9... gÉ._, (o". ) e É, 1r¡ = o, para i * n.

Demonstração: Como O". é um conjunto discreto finito, este possui homologia

somente em dimensão 0 g é liwe de torsão. Logo aplicando indutivamente a proposição

acima, obtemos o resultado.r

Teorema 5.6 IMILNORI] O polinômio cøacterístico damonoùomia é dødo

por L(t) = II(t-w¡,w¡r...w,,), onde wr, percorre todos as in-ésimas raízes da midade

diferente de l.

V Va¡iedades de Brieskorn

n-l
Assinq KerY = (D É* (A) I É._r_, (B) r

Demonstração: O difeomorfismo característico h em J é dado por

h=(r",,r"r,...,r",) onder". éarotaçãoporângulo de2n/a*,istoé h=r",*r"r*...*n"..

Note que os auto-valores de ri:É01O".,C)+Éo1C)",,C¡ são raízes da

unidade diferente de l. De fato, para cada gerador [wn] de Éo1f)"r) onde w=et"'"t é

raiz a,.-ésima primitiva da unidade e v € {1,2,...,an- 1} então r". (wu) = s2nvilat*v, o que

implica que r;[wu] = 
"2twàtta[w"].

Consequentemente, os auto-valores de h* são produtos w",w"r...w¡r onde w".

percorre as raizes a.-ésimas da unidade diferente de I e portanto

Â(t) = fl(t -w",w"r...w". ). r

Bã
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VI Polinômios quase-homogêneos

Neste capítulo, veremos como calcular o invariante Â(t) e Å(l) para uma

classe de polinômios mais geral que o polinômio de Brieskorq denominado de polinômios

quase-homogêneos.

Definição 6.1: Consideremos uma m-upla de números racionais positivos

w=(w,,w2,...,w-). Um polinômio f é dito Erase-homogêneo do tþo w se for

combinação linear dos monômios da forma zi'z!;...2! tais que

i,/w,*irlwr*...+i^lw,o=1. Sempre assumiremos que w,=u,/v, é fração

irredutível.

Proposição 6.1: f é um polinômio Etase-homogêneo do tipo w se, e somente

se f (e"t*,zr,e"tt,zr,..,,eo'n-z^) -- e"f(zr,zrr...rz^), pto todo mimero complexo c.

Demonstração: (=) Como f é quase-homogêneo, f é combinação linear dos

monômios do tipo zi'zi; ...2:¡ tal que Eiu /w,. = l. Logo basta mostrar para este monômio

e assirq assumimos que f (zr, zz t..., z^) = zI z?... zþ com Ei. / w. = 1.

Temos

f (et/tt zr, e" 
l 

" za r, .., e"l"' 
"- ) = go'it/"t zi e"'it 

I az 2b .. . gc'ì ̂ l 
a^ 2i^

' 
= 

"cüi¡tr¡ 
ri.ri2...zk = e" zi, z:; ...2# = e"r(zrrz2r...,z^)

(e) Agora suponha que f(e"tnrzr,e"t',2r,...,e"/*'z-) = e"f(242,...,2^).

Queremos mostrar que f é quase-homogêneo. Como f (21,22,...,2^)=l*anzii z:i ...r*,

f(et/ttz,, e"tn'zr,...,e"tn^z^) = e"f(zt,zzr...,z^), isto implica que

f.crne'zil ,:j..."*-Iuonr"Z"i'"riir*...rifi, para todo c e z. Assinr" temos que

," -.ol,tl'"'. portunto, I = Irif lu,.r

Lema 6.2: Se G:C' + C' for umø oplicação polinomial tal qae pcna cada i,

a i4sima coordenada é am polinômio homogêneo de grau d,, e se G-t(O) =0 então o

grau local de G em 0 ¿ drd2...d,,,.
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VI Polinômios Quase-homogêneos

Demonstração [MILNOR&ORLIK]: A hipersuperficie Glt(O) c C' extende-se

para uma hipersuperficie projetiva H, c P'(C) de mesmo grau. A multiplicidade total da

intersecção de H,,H2,...,H- é igual ao produto drd2...d- dos graus. Mas a intersecção

H, nHrn...ñH- é um único ponto 0 eC' cP-(C).r

Sobre a definição de grau, veja a pag.27 de [MILNORa].

Teorema 6.3 IMILNOR&ORLIK]: Seja f(zr,zzt...tz^), o polinômio quase-

homogêneo do tipo w = (wr,ril2¡...,ïr/6) onde 0 é uma singularidøde isolada. Então o

mimero de Milnor de f é dado por F = (wr - lXw, - 1)... (w. - l) .

Demonstração: Cada w, é escrito de forma única como fração irredutível

u,/v,. Definimos d=[ur,u2,...,u.] o mínimo múltþlo comum o g¡:d/w,. Então

(l/w,,1/wr,...,I/.,,,)=j({,,Qr,...,q.) onde d é o menor inteiro que satisfaz esta

condição. Definimos uma função G:C- + C- como sendo G(z) = (22,,2|,,...,a\i),então
f oG é polinômio homogêneo de grau d e consequentemente a i-ésima coordenada de
f'oG é um polinômio homogêneo de grau d-qi. Assinl

Efau(f'oÇ¡ = (d, -g,Xdr -gr)...(d- -q.). Como grau(G) = gr.Qz...e_ e grau da

composta é produto dos graus, (d,-g,Xdr-Qr)...(d--q-)=grau(f 'Xq,qr...Q-), o

que implica que grau(f') =
dr -9, dz -gz ...d. -Q-

9r iz g- = (wr - lXw, - 1). . .(w- - 1) .¡

Proposição 6.4: Para todo c*0, as hipersuperfícies de nível f-r(c) sâo

difeomorfas.

Demonstação: Basta mostrar que f-r(c) é difeomorfo a f-r(t). Seja z tal que

I
(z)=c. Então ^t(") = 1:â euflz¡ = l, com d = -Log(c) = -lnlcl-iarg(c). Como f é

c

quase-homogêneo do tipo lv, definimos um difeomorfismo

g(2r,22,...,2^)=ledt"rzr,edt"rzr,.,.,edt"^z^). Então g(z) ef-t(l) e g:f-t(c) + f-t(l) é

um difeomorfismo.I

Corolário 6.5: F'= f-t(Ð é difeomoda afibraFo
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VI Polinômios Quase-homogêneos

Demonstração: Como a fibra $ é difeomorfa a f{(c) para algum c, o
resultado segue imediatamente.I

Dado um polinômio quase-homogêneo do tipo w, definimos um difeomorfismo

hr(zrrzr,...rz^)= letit"zr,eút"z2r...reút"".).Então hrn é o difeomorfismo característico

da fibra Fo.

Note que o difeomorfismo característico associado a F é igual ao

difeomorfismo característico da fibra F.. Agora considere

hi(2r,22,...,2^)=1e2ñit"zr,e'ñt''"2r,...,e'út'"^z^), a composta de h" j vezes. Note que

hj(r) -zë.2dila¡ -1 ou zk:0 para cada k e consequentemente, a hipersuperficie

correspondente ao ponto fixo de hj é Lj=fix(hj)={z:.2r,-ziz=.. zi. =0}.Como f
não possui singularidade sobre F', F(j) - F'nL, é uma hipersuperficie não singular.

Teorema 6.6 IMILNORI]: Â(1¡{-rl' - - t- I
næ' 

onde p é o período de h e

.tp

s¡, verifica a þaldad€ ?(n=Ir,, onde 2¿n=2¿(F(n)) é a característica de Euler da
i!¡

hipersuperficie F(n).

Demonstração: Considere a funçã o zetade Weyl €(t) = exp Ë X¡ 1 We pod"

serexpressa como €(t)=lltt-1j¡-"irj, ondep é o período de h e s., é tal que ?(. =f s,

ilp iþ

IMILNORU. Além disso, 6(t) pode ser escrita como sendo

€(t) = po(t)-'p,(t)pr(t)-t...p.-,(t)n', onde p,(t) é o polinômio característico de

h,:H,(F') + H,(F'). Como F' possui homologia não trivial somente em dimensão 0 e q

€(t) = po(t)-'p.(t)*' = (l-t)A(1¡{-tr*', pois Ho(F') = Z. Logo

(l - t)^(t)(-t)* = lltt - 1j¡-"irj.¡
ilp
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VI Polinômios Quase-homogêneos

Teorem 6.7 IMILNOR&ORLIK]: A característica de Euler da vøriedade F(n)
é dadopor l-?(o = II{l-w,i¡ = 0 mod u,}.

Demonstração: F(n) é definida pela equação

f (zyrz2,...rz^)=l

e2dln, zt = e2Ãrinil\ zt = zl

e,^'n ^ z^ = 92* ^^lu^ r^ = z^

Reordenando as coordenadas se necessánio, podemos supor que n:0 mod u,
sei<ken*0modu¡,pâroi>k.Destaforma,aequaçãosereduzaf(2r,z2,...,2^)=le
zk*t = zk*z =...= Z. = 0 ou equivalentemente f (z1rz2r...,Z¡r0r...r0) = l. Note que

f(zr,zr,...z¡.,0,...,0) é um polinômio quase-homogêneo do tipo (u¡,,wr,...,u/r) € du, a
hipersuperficie de nível no nível I é difeomorfa a sua fibra típica com número de Mlnor
fr(F(n)) = (l - w, Xl - w, )... (l - w* ) e sua caracterísrica de Euler é

?c,, = ?c(F(n)) = l+(-t)o-'p(F(n))= l+(-l)t-'(*, -lXw, - l)...(wu - t)

= l- (1- w,Xl - wr)...(t- wr)= r-fl{r-wr)
i<k

e como tínhamos reordenado as coordenadas de forma que
i < k <+ n:0 mod u,, obtemos I,, = l-f[{1-wi:n = 0 mod u,} onde ÍIØ:l.l

Já descobrimos a expressão de Â(t) em termos de w=(u¡r,wr,...,.w.). O
nosso próximo passo é encontrar A(l) sem apelar para Â(t).

Definição 6.1: Seja f(t¡ = (t-a,)(t-ar)...(t-.t,,). Definimos
divisor(f) =( c[r ) * (o, > +...+ < crn > que é uma soma formal das raízes de f.

Quando considerarmos como elementos do anel de grupos zc',
introduziremos uma notação especial Ân=divisor(t'-l)=<l>+<€>+...+(€n-t),
onde ( = s2nitn é araizn-ésima primitiva da unidade. Definimos também um elemento idem

potente em QC' como sendo Eo =

simplesmente por l.

An
, onde o elemento À, = E, =ç | ¡ é denotado

n
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VI Polinômios Quase-homogêneos

A regra de produto é dada por À"Ao - (a,b)Â,,,u¡ € E"Eo = E¡".0¡, onde (a"b) e

[a,b] denotam o máximo divisor comum e mínimo múltþlo comum entre a e b.

Lema 6.8 IMILNOR&ORLIK]: Sejø L=ârÂr +arltr+...+a,Â,,. Definimos
dois múmeros k=k(A) e p=p(Â) pela fórmula k=Eai=ar+a2+...+ar e

P=fli"'--1.2"".3"'...s"'. Entãoke p são inteiros não negativos ø Å(1)-p se k=0 e

^(l)=0 
sek>0.

Demonstração: divisorÅ = kÀ, +la,(r\, -4,)
I

t=2
e como

Â. - Â, = divisor(t' - l) /(t- 1) onde (r' - 1) I (t-l)= 1+t+t2+...*t'-t, temos que

Á(t¡ = (t - Ðn fl(l+ t + t2 +...*t'-r¡". . para t:1, temos o resultado desejado.r
t=2

Observação 6.2: No

divisorÂ = (-t)-[t- E(s, / j)A¡]

a, = (-1)'*' r, / j , para j> l.

de 
^ 

do Teorema 6.6, temos que

consequentemente, a, = (-l)-(l- q) e

caso

e

Para estabelecer uma regra que facilite o cálculo do divisorÅ, k e p pa,ra

polinômio característico Â, introduziremos um novo conceito.

Seja w = (w,,rilr,...,w-) uma m-upla de racionais positivos. Definimos ?(¡(w)

e sj(w) como no teorema 6.7 e teorema 6.6 respectivamente. Definimos tambénq

ô(w) = (-1)' t-Is,(w)E, que será divisorÂ, caso ur determina um polinômio quase-
Þl

homogêneo em que 0 é singularidade isolada.

Teorema 6.9 IMILNOR&ORLIK] :

õ(*,, ..., wn ) = õ(wr,..., u¡r)õ(w-*r,..., wn ).

Demonstração: Sejam ?(¡ e s, associados a (w,,...,1v-), X, e s, associados a

(w.*r,...,wo) 
" X'i e s, associados a (w¡,...,lvo) Então
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VI Polinômios Quase-homogêneos

1-x':=lItt-wi:n = 0 mod u;)= fl{l-u'¡:n:0 mod u,}fl{l-w,:n = 0 mod u,}
i3m itm i>m

= (l-?(jxl-f,), o que implica que ?(; =Xj*X¡-X¡X,:.Logo

It, = x,= Is, +f s, - It"I{ =tt¡ +Is,-)ls"so
¡lo bÞ jln ln aln bln

uma vez que Ex,Ey, = EEx,y,. Escrevendo o último termo da þaldade em

termos de j:[ab] e comparando as somatórias termo a termo, temos ..¡ = r¡ +r;- Ir"r".
t¡'bl=j

Multþlicando por E¡ e somando, obteremos

Es,E, =Ir¡E¡ +ls,n, - Ir"rrE¡=Is.,E.,+!r¡E¡ - f (s"E")(srEo)
jln jln [a,b]=j jln jb ta,u¡=.¡

iln iln iln

= I r¡E.i + | s,e., - | s"E" I stEr
jln jln ¡ln bln

e consequentemente, t-l sre,
iln

ô(w,,..., wn ) = õ(w,,..., w-)õ(wrn+r,... r lilo ). I

=[' -It,E,
iln

e portanto
)t

I It,e
iln

Teorema 6.10 IMILNOR&ORLIK] :

ô(w) = (w,Eu, - l)(wrE", - l)...(w.E., - l)
:(vitÂ* - l)(v;rA,, - t)...(vlAu- - l).

Demonstração: Para m:l temos t;(wr) = wr, se j:0 mod u, e 26,(w,) = 0,

se j*0modu,. s.,(w,)=w,, se j:u, e s¡(wr)=0, se j*u,. Desta forma,

õ(w,) = -(l - wrE., ) = w,Eu, - l.
Aplicando a indução sobre m e usando o fato de que

ô(w,,...,wn) = ô(w,,...,w-)ô(wm+r,...¡rilo) , temos que

õ(w) = (w,E* - l)(wrE", - l)...(w_Eu, - l).r

Corolário 6.11 IMILNOR&ORLIK]: Seja \ um polinômio quase-homogêneo

do tipo w, tendo 0 como singularidade isolada. Então:

divisorÂ = ô (w) = > (- l)--' w,, w,, ... wi, E¡u¡,..,u¡ l
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VI Polinômios Quase-homogêneos

døs partes de {1,2,...,m\

Demonstração: Basta desenvolver o produto do teorema 6.ll.f

Pelo teorema 6.10 e o corolário 6.11, podemos determinar tanto Â(t) como o
valor de Â(l) usando apenas os w¡'s. A próxima proposição ajudarâno cálculo de Â(1).

Proposiçäo 6.12 IMILNOR&ORLIK]: Seja w = (w,,w2,...,wo), Á = ô(w),
Â, = ô(w,, w2,...,1Ã/¡¡) e Â, = ô(w-*¡,w.*2,...,$/o). Se {urrur,...,u.} e

{u,¡+r, um+2,...,uo} são relativamente primos enttio k = krkz e p = plrp;' .

Demonstração: Seja ô, = ô(w,,...,w_) = Ea,À, e

õz =õ(w.*r,...,wo)=EarÀr. Como i e j são primos para ai*O e b¡+0, Â,À¡ =Â' e

consequentemente divisorÂ=õ=õrõz =(Ea,A¡)(EbjAj)=EDaib¡Âi¡. Logo

k = EEaib: = (Ea,)(Eb¡) = k,k, e

p = fI (ti)"'., = fl 1i",', j",b¡ ) = ¡ i",bi ll j",bj =fI (i", ¡bi ff 1¡br )",
i,j i,j i,j i,j i,j i,j

=>(-l)-"ffi^¡u,,,..'u¡]onde{i,,i2,...,i"}percofteovb-conjunto

= ql(qr'* )"qt[qt,',)' = (qt,*)T"[T,',)I. = pr,pï' r

Exemplo 6.1: Vamos determinar os valores de k e p para o polinômio

f (zrrzr,zr,zo) = ztzz - zrz?, + zrz! + z?rzo.

Os w,'s satisfazem o sistema

l/w, + ll w, = ll w, +2 / w, = ll w, + 4 / wt =3 I w, +l lw¿ = I
pela definição de polinômio quase-homogêneo e como ele possui uma solução,

f é polinômio quase-homogêneo do tipo {3,312,6,2}. o número de Mlnor de f é

p = (3- l)(3 / 2- Ð(6- l)(Z - l) = 2.!.5.1 = 5 e o polinômio característico é dado por

divisorÂ = (4, - lX2^3 - lXÀu - lXA, - l)
- (64, -^3 -3À, + lX2A6 - 

^6 
- Ä, + 1)

-- (2L3+ l)(.ô.u - A, * l) = 6Ao -2Lu +2ltr* Au - Â, + I - 5Âu +2ltr- A, + I
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VI Polinômios Quase-homogêneos

Logo k=5+2-1+1=7 e p=lt2-t326s =

portanto, K não é homeomorfo a esfera.

?et =27.64 . Como k>0, 
^(l) 

= 0 e
2

Observação 6.2: Caso m=3, K é uma variedade de dimensão 3 mas neste caso,

o fato de ser simplesmente conexo e ter homologia da esfera não garante que é uma esfera

topológica.

Obseruação 6.3: Se 0 for ponto singular isolada de {, os algorítmos acima são

válidos e por isso, se o valor obtido, por exemplo, no cálculo do número de Mlnor pela

expressão F=(wr -lXwr-1)...(w--1) não for inteiro, então 0 não é singularidade

isolada de f
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Apêndice

SU(2), SO(3) e seus sub-grupos discretos

Neste capítulo, vamos estudar o gn¡po SU(2) e seus sub-grupos binários que

foram utilizados no capítulo m. O objetivo deste capítulo é listar os sub-gnrpos discretos

de SO(3), seus coutadores, binários e comutadores dos binários.

Para desenvolver o estudo sobre SU(2), usarnos os quatérnios. Sejam l, i, j, k a
base canônica de R4 e definimos uma multþlicação, ij = -ji = k, jk = -kj - i,
ki = -ik = j. Assim Ra será um corpo não abeliano, denominado de corpo dos quatérnios

e será denotado por H=RxR3 =CxC, onde os elementos em CxC são denotado por

x+jy, e iz - zj, para todo número complexo z. A parte real de um quatérnio é a primeira

coordenada de H=RxR3 e a segunda coordenada é denominada de parte pura. Se

q=x+iy+ jz+hr então Re(q)=x e Pura(q) --iy+ jz+lan', denotam a parte real e

parte pura respectivamente. O conjugado quatérnico é definido como
tl=Re(q)-Pura(q). Quando nos referirmos a R3cH, este será a parte pura dos

quatérnios e CcH é o primeiro fator de II, a não ser que especifiquemos o contrário.

Agora, 52 e Sr são as esferas em R3 e C dentro dos quatérnios.

Proposição 4.1: O conjunto dos quatérnios unitøios coincide com S3 e, é um

vb-grupo multiplicativo de IJ'= H- {0}.

Demonstração: Basta notar que qti =lql.f

Proposição A.2 IPORTEOUS]: Os elementos de UQ) são representados

univocamente pela classe {(q,c),-(q ,c)1, com (q,c) eS3 x Sr.

Demonstração: Definimos um homomorfismo p:S3 x S¡ + U(2) por
p(q,c):H Ð H, uma aplicação Clinear definida por p(q,c)x = qxc, onde a multiplicação

se efetua nos quatérnios. Como lp(q,c)xl=lxl, p(q,c) eU(2), pois toda transformação C-

linear que preserva a norma é unitária.

Agora queremos mostrar que p é sobrejetora e Ker(p)={t(1,1)}. Dado

t eU(2), seja r = t(l) = tr onde t, é o quatérnio correspondente ao primeiro vetor coluna
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de t' Se '=Lr, ;;l *t* '=L;:-l=(x,,Y,)' Definimos uma nova transformação

s:H -+ H por (x) = rt(x) onde a multiplicação é efetuada nos quatérnios. Efetuando os
cálculos e notando que F=(Xr,-yr), obtemos uma representação matricial de s como

fr ol
sendo t = 

LO aet(t)-J 
onde det(t) =_x,y, - xzyr. Logo s é simplesmente uma rotação no

segundo plano complexo. Como e(x+jy)c=x* jc2y, dx+jy)=õ(x+jy)c, onde

Apendice SU(2), SO(3) e seus Sub-gnrpos Discretos

det(t) que está bem definido a menos de antþodais. Mas lrl= 1+ r-r = i e s = ft,

t= r.s ou sejq t(x) =qxc onde "=tJã@ e q = r.c e o par (q,c) está bem deñnido a

menos de antipodais. Logo p é sobrejetor e Ker(p) = {+(l,l)}.r

Corolário 4.3 IPORTEOUS]: VQ) é ßomorfo a 53 x Sr.

Demonstração: O p acima não é um isomorfismo, pois o seu núcleo não é
trivial. Para encontrarmos um isomorfismo, definimos æ:s3 x sr -> s3 x sr por
r(q, c) - (qr, 

"t 
) onde Ker(æ) = {+(1, l)}. Assim teremos o diagrama

s3*sl
p

u(2)

slsl

como Ker(p) = Ker(æ) e ambos, p e rc são homomorfismos de grupos, a
aplicação F=pæ-t:s3xSr +u(2) está bem definida e é um isomorfismo. como

It

p

p(q,c) =
Qr

'IQz i:],þ é dennido como Þ(q,c) =[;; -#¡ .

Teorema A.a: SU(2) é isomorþ à 53.

Demonstração: Inicialmente, vamos construir um homomorfismo de 53 x Sr em
SU(2) e em seguida" vamos definir outro homomorfismo de 53 x Sr em 53 com o mesmo
núcleo e partir daí, definiremos o isomorfismo entre SU(2) e St.
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I

./det(t)
Dado t eU(2), s= r eSU(2) e a aplicação que associa cada r a s, é

sobrejetora. Compondo com a aplicação þ:S3 xSr+U(2) do corolário 4.3, obtemos

uma aplicação e:s3 x s' -+ su(2) dennido por s(q,c) = 
[ï* 

-f'f], pois

det(þ(q,c)) = c. Temos que q(x) = <p(y) <+ 3s eSr:y = sx, ou seja Ker(g) = St. Agora

vamos definir um homomorfismo de 53 x Sr em 53 tal que o núcleo coincide com o núcleo

do q. Tome ry:St x Sr + 53 definido como V(q,c) = qæ. Então

v(x) = v(y) e 3s eSt:y = sx, o que implica que o isomorfismo <py-t:S3 + SU(2) está

bem definido.r

As relações entre St, S' x St, SU(2) e U(2) são dadas pelo seguinte diagrama:

{r} {u
/\
| ¿et

u(2)

zfto.t

lot-qrì
L"qJ

I
lot-nrì
Lo, ot'J

I

su(2)

g

g3

[nt 
-ql

þrqtj

I f

q (q,l) (q,c)

slsl

As funções inversas de f e g são respectivamente f-t(t)=(t(l).s,s)

g'(t)=G onde s=.@.
e

Para relacionar o SU(2) com SO(3), notemos que os elementos de SU(2)
podem ser parametrizados por:
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u(0,r¡r,$) =

onde 0(0<zc, 0<ry <4æ e 0<ô<2æ enquanto que os elementos do grupo

rotações no R3, o so(3) pode ser parametrizado

. 0 ftv+olcos-e"
2
0 *t*-o¡

-sen-e ¿

2

e kv-o)sen-e.
2
0 *v*olcos-e'
2

de

por:

l- -senQsenry+cosOcosv
T(0, V, 0) = | -sen{ cos\y + cosO cos$senry

I

I senOcosg

onde 0(0 ( æ, 0< ry <2n e 0<$ <2æ.

cos$senr¡r + cos0senS cos \y

cosQ cosry - cos0senQsen\f

senOsen$

-sen$cosry
senOsenry

cos0

segundo [coRNwELL], existe um homeomorfismo R:su(2)-+so(3) dado
por R(u(0,v,ô)) = T(0,\r,ö), com Ker(R) = {tI}. Emtermos das entradas das matrizes,

temos R(u)'¡ = jtr(õ,uõ*u-'), com j,k =1,2,3 *0" O, =fl ål
ôz=

0

I ;l e

u,=[å
0

-t

Como SU(2) = 53, SO(3) =SU(2)/{tI} = 53 /{+I} =Rp3. Temos qug
R:su(2)+so(3) é um recobrimento duplo e dado um subgrupo H<so(3),
É=R-r(H)<SU(2) é denominado de binario de H. Como os subgrupos de SU(2) são

binários, ou seus subgrupos, o conhecimento dos subgrupos discretos de SO(3) implica no
conhecimento dos subgrupos discretos de SU(2).

Segundo TWEYL] (pp. la9-154), os subgrupos discretos de SO(3) são:
l) Z, - Rotação de ângulo 2æ/nemtorno do eixoZ.
2) Dr^ - Simetria de polígono regular de n lados contidos no plano Xy.
3) Ao - Simetria de tetraedro regular.

4) So - Simetria de octaedro regular ou cubo.

5) A, - Simetria de icosaedro ou dodecaedro regular.
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Para mostrar que os grupos octaedrais e icosaedrais são So e Ar, podemos

colocar letras nas faces e analizar o grupo de permutação associado às simetrias

@xercício (l) da pag. 388 dé KAUFFMAID.

No capítulo Itr, vimos que esses grupos exceto os Zo's estão associados ao
grupo triangular central E e podemos calcular a ordem dos comutadores dos binários.
Agora vamos montar uma tabela de subgrupos discretos de SO(3), seus comutadores,
binários e comutadores dos binários. Antes de mais nada" notemos que

lR-r(H),R-'(H)l<R-rlH,Hl, pois Ker(R) cz(Sv(2)), ou seja [É,É1<¡rfirl onde

õ denota o binário de G e [G,G]=[ghg-th-t:g,h eG] é o comutador (ou abelianizador)

de G.

usando a notação do capítulo Itr, > < so(3) é um subgrupo discreto g
f=R-t(E)efI=[f,f].

l)Ð=2".
Como Z" é abeliano, [E,E] = O.

Afirmamos que f = zzo. De fato, como podemos supor que zo =< p > onde p

é a rotação em torno do eixo Z por um ângulo de 2nln, p possui uma representação

matricial B =

cos0

senO

0

-sen0o
cos0o

0

n com 0o =2æ/n. Neste caso, p=T(0,0,-2æ/n) e

portanto,

0ro=2æ/2n que possui ordem

Consequentemente, fI = 0.

tF =tR-t(T)=tu(o, 0,-2æ/n)=tl O

\-, -, ---' --, 
L_"trn

"-niln
0

e-ouoi

0
com

]= 
-[-"o.,,

2n. Como lll= 2lll= l¡, f =/n=<F>=Zro.

2) E =Dr^.

Vamos mostrar que [E, Ð={:""::::::
lLntz,senepar

Como Drn =la,p:c['=9n =l,Fo=ag-t|, seus elementos são do tipo api ou
pi. Logo
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lE, El =< lcpi)(apjXcrp')-' (cr,pj)-',(op')p' (ag')-' g-' t:

-.pz{j-i),p4 >=<g'>. Como o(p2) =
n, senéinpar

nl2, sen é par'
temos o que queríamos.

Agora, II = [f,f]<[E,E] =

0 -l
0

0

-1 0

0 I

Como

T(0, -æ, 0) = T(n,n I 2,-æ I 2)T(æ,tc I 2,tc / 2),

R(Q) = {e,ct,p,ct!} = Z, x Z, =(

Zn=Z2o,senéinpar

Lo,=Zo, senépar

Dro = E(2,2,n'¡

e portanto, II é cíclico.

No capítulo Trr, vimos que e consequentementg

Á.

lnl= ffi com p:q=2, l:n e portanto lfll= n' Portanto fI= zn

3) E=Ao
O comutador [E,E] de Ao é o subgrupo de Klein que é K=ZzxZ, e temos

que II<R. Mas A+=E(2,3,3), de modo que lfll=8. Como II<Ê com lK¡=2lKl=3 ç
consequentemente, II = R.

Vamos mostrar que R = Q = {+1,+i,+j,+k} que é grupo dos quatérnios.

Como lR¡=z¡r¡=8 e lQl=8 tambénr, basta mostrar que QcR, ou sej4

R(Q):f. A representação matricial de Q em SU(2) é

o={-[å l,{: å],.[:, å}-[; l]
= {+u(0, 0, 0), tu(æ, æ I 2, -æ I 2), +v(æ,n I 2,n I 2),+¡10, -æ, 0)}

e consequentemente,

R(Q) = {T(0,0,O),T(æ,n I 2,-r I 2),T(n,n / 2,æ I 2),T(0, -æ,0)}

å il IlLi

0

lli
0

I
0

I
0

0

0

I
0 I

0

0
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onde e =

0

c[= I
00 ].'=l

0

I
00

I
0

l-r o

lo I
Lro

0

0

-l
0

I

I
4) E=So

Como 54/44 é abeliano, [So,So]<A¿ € conse,quentemente, fl<Ão. Mas

lÃ.1= 2lL4l-24 e como S¿ = E(2,3,4), lIIl= 24.Destaformq nI = Ã0.

5) E=A,,

Temos que A, =2(2,3,5\ e portanto lfl=lft|= I20 e daí, II = F = Ãr.

Abaixo, temos a tabela completa de subgrupos discretos de SO(3), seus

comutadores, binários e comutadores dos binários.

Ã,Ã,A5As(2,3,5)

Ãns4A4s4(2,3,4)

aÃoK= ZrxZ,A4(2,3,3)

zniro
Zosen é impar

Z,ose n é par

Dro(2,2,n)

0zro0zn

nr[8,>](p,q,r)
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