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Abstract 

Let X be a smooth fibre bundle with typical fibre the torus Ti over a smooth 
compact connected manifold Mn'. Since the compact orbits of an locally free action of 
R' are tori it is natural to ask if there exists a smooth locally free action of Rn over 
X with orbits equal to the fibres. In the original paper [23], Nicolau Saldanha studied 
this problem and gave necessary and sufficient conditions for the existence of such an 
action. He also proved that the desired action exists if X and M are orientable, n < 2 
and m < 2 but may not exist if any of this three conditions is dropped. This paper 
was the object of our study. Here, we make a detailed exposition of the contents of 
this paper. 



Resumo 

Seja X um fibrado diferenciável com fibra típica o toro T" sobre urna variedade 
compacta e conexa Mr". Como as órbitas compactas de urna ação localmente livre de 
R" são toros, é natural perguntar se existe uma ação localmente livre de R" em X 
com órbitas iguais as fibras. No artigo original [23], Nicolau Saldanha estudou este 
problema e apresentou condições necessarias e suficientes para a existência de uma tal 
ação. Ele também demonstrou que a desejada ação existe se X e M são orientáveis, 
ri < 2 e m < 2 mas pode não existir se qualquer urna destas três hipóteses é retirada. 
Este artigo é o objeto do nosso estudo. Aqui, apresentamos urna detalhada exposição 
dos conteúdos deste artigo. 
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Introdução

Ao lo¡go clesta disse¡tação suporerrìos que as varieclades são fechadas' conexas e

as aplicaçõÃ são de classe C- as quais chamarernos de diferenciáveis'

uma ação de IR" nunìa variedade x é urna aplicação (P : R" x X + X tal que

ç(0,,p): i.p(tr * tz,p): v(tr,ç(tr,p)), para quaisquer t'1',t2 € Rl " o € X' 
^órbitacleumponto i'e X pàltução ç¿oconjunto 0r(ç):!p(t'p)' te R'")'

para n - I g tam6émé ãhamadaum fluxo emX. A um fluxo I associa-se um

campo de vetores cliferenciável 'T definindo-se X(p) : *p(t,f)l-t¡".' Reciprocatnettte,

pode-se integrar cacla canr.po cliferenciável de vetores tangentes 'l danclo origern a ulll

fluxo ,tr(p):qU,P).
Uma'ação,,r,ft; x X + X é gerada pot',, campos de vetores et' X' Cotn efeito,

seja {u1,..-. ,o'} uma base de lR''. Para cacla i e {I,2-',"' ,n}', define-se fluxos ern X

pãr er(i, o¡: Ç'(tu;,p)' Tais fluxos induzern campos Xi em X tais que:

f¿

v(D t¿u¿,p) : 4,oXrzro"'oXi"@)
i=1

Estes campos de vetores são chamados geradores infinitesimais da ação 9. como

a soma em IR' é comutativa eles satisfazem lX',fj\: 0, Para todo i,i' Assim, diz-se

que eles são dois a dois comutativos.
Urna açã,og:lR"x X -+ Xélocalmentelivrese'paratodop €X', aórbita

Oo@) tiver dimensão n.

Portanto existem cluas perguntas naturais: X admite algurna ação localmente livre

cle R'? Qual o maior n puru o qlrul existe ação localmente livre de lR'' em X7 Define-

se então o posto cle urna u.riedacle x cotno o maior inteiro n tal que existe ação

localmente livre cle IR" em X, o que é equivalente a dizer que n é o número tnáxi¡ro

cle ca'rpos cle vetc¡res em X, clois a clois comutativos e linearmente inclepeuclentes etn

toclos os poutos.
Co¡ro pocle ser liclo em [16], .1. Milnor clefiniu o posto cle uma varieclade em 1963

e colocou a ¡relgunta cle caltular-se o posto clas esferas q2n*l , n ) I. Esta pergu¡ta

1
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foi respondicla (para r¿ : 3) por E. L. Lirna [16] o qual rnostrou que uma varieclade

fechacla de dimensão três com grupo fundamentul fittito tem posto urn' Ele também

provou o seguinte resultado pu* uu.i"dades de dimensão dois: uma variedade fechada

x de dimensão dois admite uma ação de IR2 setn pontos fixos (órbitas de dirnensão

zero) se, e somente se, a característica de Euler de X é igual de zero' [151

A pergunta de J. Milrro, pode ser generalizada a9 problema de se classificar (di-

ferenciave"lmente) o posto de todas as variedacles. Por exemplo, a única variedade

r¿-dirnensional cle poåto n é o toro 'll' pois, uma ação localme'te livre cle lR'' em Xn

(conexa) possui uåa órbita que é simultanearnente um subconjunto aberto e fechado de

x e éportanto igual à X. Existe uma classificaçã,o completa do posto para variedades

de dimensão menor ou igual a três'

Dimensão 1: ,S1 tem Posto 1.

Dirnensão 2: O toro'lf2 tern posto 2raganafa cle Klein tem posto I e todas as outras

tem posto 0.

Dimensão 3: No artigo [21] encontra-se a seguinte classificação: ulna variedade fechada

orientável de dimensão três tem posto 2 se, e sornente se, ela é urn fibracio não trivial

sobre ,lfl com fibras '1f2. Como toda variedade fechada orientável de dimensão três

admite um campo de vetores não nulo, conclui-se que aquelas que não são fibrados de

toros 'lf2 sobre Tt t"to posto 1 e o toro 'lf3 tem posto 3'

Concentraremos agora nossa atenção para variedades X fechadas, conexas ori-

entáveis de dimensão 4. Como vimos acima'[a é a única de posto 4' Por isso ex-

cluímos este caso daqui para frente. G. Chatelet, H. Hosenberg e D' Tischler provaram

em [Z] e l21l q'e se X i"* posto 3 entã,o X é um fibrado sobre ^9r com fibras 'lf3 e

reciprocamente, se x é um fibrado sobre ,51 com fibras 'lf3 então X é homeomorfo a

uma variedade de posto 3. Logo, este resultado exibe uma classificação topológica das

variedades de dimensão 4 com posto 3'

o artigo de N. C. Saldannu ¡2r1, o qual é o objeto de estudo desta dissertação'

exibe informações positivas sobre as variedacles x com posto igual a dim(x) - 2' No

refericlo artigo são deuronstrados os seguintes teoremas:



3

Teorema A,z Seja X um fibrailo diferenciáuel com fibras T" sol¡re uma uariedade com-
pacta e cor¿era M"'. Suponhamos que as fibras de X estejo,rn coerentemente orientadas.
Entã,o existe uma açã,o localmente liure d,e lR' soóre X com órbitas iguais às fibras se,

e somente se, o,s seguintes cortdiç.ões sã,o satisfeitas:

1. é possíuel d,efinir uma estrutura afim uariando d,iferenciauelmente par"a ús fibras
de X.

2. o fibrado uetorial Y sobre M com fibras //t(T", R) é triuial.

Teorema Bt Se.ja X um f,brado diferenciduel com fibras T" sol¡re uma uariedade com-
pacta e conero, M"'. Suponhatnos que o,s fibras de X estej&rn coere?l,temente orientad,as.
Se

n 12, m 12 e M é, orientóuel

então eúste uma açã,o localmente liure de. IR' soóre X com órbitas iguais às fibras.
Mais aind,a, se qualquer urna destas três hipóteses é suprimid,a a conclusõ,o nã,o neces-
sariamente serd uerdadeira.

Do Teorema B conclui-se que se uma variedade X de dimensão 4 for um fibrado
sobre urna variedade orientátvel M2 com fibras 'lf2 então X tern posto maior ou igual
a dois. Nota-se que se M for uma variedade orientável de dirnensão 3 então M x Sr
também tem posto maior ou igual a dois. Para se concluir a classificação do posto das
variedades orientáveis de dimensã,o 4 ficarn então abertas as seguintes questões:

l. Classificar as variedades de dimensão 4 de posto 2.

2. Apresentar uma classificação diferenciável para as de posto 3.

Observa-se que se estas duas questões são respondidas, o posto das variedades de
clinrensão 4 fr,ca totalmente classificado. Isto porque a característica de Euler exibe
uma classificação para as cle posto 0 e as de posto I ficam determinadas então por
exclusão.

Uma proprieclacle irnportante do Teorerna B é a seguinte: como foi visto acima,
fil>rados de toros estavam sentlo os espaços "moclelos" para a classificação clo ¡rosto clas

varieclacles de cliurensão menor que 4. O Teorema B mostra que existem tais fibradc¡s
para os quais não existe ação localmente livre de lR', se dirn(X) > 4. Logo, estes
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espaços não podem ser considerados como modelos para a classificação do posto das
variedades de ciimensão maior ou igual a 4.

Nesta dissertação são apresentaclos os resultaclos cle [23], fazendo-se primeiro urna
exposição clos ternas que o autor do artigo trata como pré-requisitos à sua leitura e

depois as dernonstrações clos teoremas com alguns detalhes a mais que os apresentados
no original.

No capítulo 1 apresenta-se alguns preliminares algébricos principalmente concer-

nentes aos grupos ,S,[(n,Z) C SL(n,,R.) e SI(n,Z) C ^9I(n,R). Estes grupos tem
papel fundarnental nas clemonstrações dos Teoremas A e B.

No capítulo 2 revisa-se a definição de superfícies de Riemann, apresenta-se o teorerna
de uniformizaçã,o de superfícies de Riemann e classifica-se as estruturas complexas no
toro. Bste resultaclo é necessário porque ele pernite definir urna estrutura afim para
as fibras cle um fibraclo de toros.

No capítulo 3 revisa-se os conceitos básicos cle espaços fibrados, define-se estruturas
afins para as fibras de urn fibrado de toros e apresentaln-se condições suficientes para
a existência destas estruturas.

Finalmente, os capítulos 4 e 5 dedicam-se às demonstrações dos Teoremas A e B,
respectivamente.



Ca o1

Preliminares

1.1 O grupo SL(r¿,n)

Veremos nos capítulos seguintes que as demonslgg"t clos Teot'euras A e B cle-

penclem do estudo clo grupo S L(n,Z) e do grupo S L(n,Z). Mas, para tratar destes

grupos, precisamos destacar algumas propriedades dos seguintes grupos:

uítp I

G^[(rz, R )

GL(n, R )+

^9tr(rz, R)

So(n)
S L(n,Z)

{matrizes n x n

{matrizes n x n

{matrizes n x n

{nratrizes n x n

{matrizes n x n

reais com det + 0I
reais com det >
reais com clet : 1)

reais, ortogonais com det : 1)

inteiras com det : 1)

Nesta seção utilizaremos os grupos fundamentais destes grupos para provar alguns

resultados que serã,o importantes nas próximas seções.l

Proposição 1.1 Os grupos SL(n,,R) e "$O(n) tem os nl,esrno tipo de homotopia.

Dem: Existe urn hotneomorfismo entre GL(n.,,R)+ e Æ+ x .91(n'R'). Este homeo-

morfismo é clefiniclo clo seguinte rnodo: se uma rnatriz A e G L(rt, lR )+ possuir colunas

AtrAzr... ,A,, então a imagem de A por este homeourorfistno é o par (clet A, ^B) onde

B a rnatriz cor:rr colunas Ar, Ar,. . . ,(A*f clet A). Pela decornposição polar cle utn o¡re-

raclor linear [12, página 286] sabe-se que tocla matrizetnGL(n,,R)+ pocle ser escrita

unicarnente colno um procluto de urna matriz sirnétrica definida positiva por ullìa rna-

triz enr SO(n). Portanto ol¡temos um horneomorfismo G L(n,R)* = P x SO(n), onde

lAs noções l¡¡ísicas de grupo funclamental podem ser encontradas em [17]

b



1.1 O grupo ^91(n,R)

P denota o cottjunto clas matrizes reais n x n simétricas definidas positivas. Como
lR+ e P são conjuntos convexos, logo contráteis, o resultado segue. I

Logo, se f, denota a matriz iclentidade n x n, obtemos o isomorfisrno:

n{S L(n,R), /") = r{SO(n),I") (1.1)

Observauros que, como estes espaços são collexos por caminhos, rnuitas vezes não
me¡rcionarelllos os ¡rontos bases destes grupos fundamentais, rnas estes sempre serão
ententlidos corno f,.

Para o cálculo clo grupo funclamental cle SO(n), deve-se proceder do seguinte moclo:
para 1¿ : 2 temos o horneomorfismo SO(2) ru Sr. Logo n1(SO(2)) N Z, e um
gerador para este grupo é o seguinte laço:

6

d(t) : cos 2rt
seln 2nt

-sett2trt]
coshrt )

Para n >
Sejan': SO(n) * 5,-1 , (r) 2)aaplicaçãoqueassociaacada matúz7^ e SO(n)

o vetor unitário r(T) - T("r) € Sn-r, igual à primeira coluna da matriz ?.

Proposição 1.2 A aplicação r : So(n) -+ 5¡"-t d,ef,ne uma f,braçõ,o de So(n) sobre
S"-1 com fibra típica SO(n - I).

Proposição 1.3 Seja r : E + B uma fibraçõ,o. Se a fi,bra típica F é coneaa por co,-
minhos, seabase B ésimplesmente conero,eser2(B) : 0 entã,o o grupofundamental
de E é isomorfo 0,o grupo fundarnental de F.

As clernonstrações clestes resultados poclem ser encontradas ern [17, página 9l e
página 97].

Na demonstração cla proposição 1.3 prova-se o seguinte! se o6 e E, Uo - zr(¿o),
F:r-r(Ao)ei:F-+Eéainclusãoentãoohornornorfismoincluzicloiç:1t1(F,q)-+
ríE,z¡) é um isomorfisrno.

Por indução finita sobre n prova-se que a fibração da proposição 1.2 satisfaz as
hipóteses da proposição 1.3 se n ) 4. Logo,

zr1(SO(3),/3) ñ n{SOþt),1") para toclo rz >



1.1 O grupo ,91(rz,R)

Agora sirn¡rlesmente precisamos calcula,- n1(SO(3), /r). Isto é feito utilizanclo-se a
estrutura dos números quatérnios corno é ilustraclo abaixo.

Considere lRa corno sendo o conjunto dos quatérnios t¿ _ t + :xi + Aj + zk,
R. C IR.a o conjunto dos quatérnios reais, IR.3 C lR.a o conjunto dos quatérnios
imaginários puros e ,S3 c IRa o conjunto clos quatérnios de norma l.

Proposiçã,o L.4 Eriste um homomorfismo contínuo sobrejetiuo q : 53 -+ ,go(J) cujo
nucleo é {I,-l}. Mais ainda, r7 é. u,ma aplicøçõ,o de recobrimento.

Tal lromomorfismo 17 é clefiniclo do seguinte modo: para cada u € ,93, r¡(u) : r¡, é
a transformação linear ?¿ : IR3 -+ R3 clefinicla por r¡.,(u.,) : ?r . ,tn. z-l (multiplicação
cle quatémios). Para mais cletalhes sobre a aplicação r¡ veja [17, proposição 14, ¡rágina
861.

Como ker 17 : {1,-1} ternos que r¡(u) : q(u') ++ u: *t.t'. Logo 7 clefine em
53 a mestna relação de equivalência que é utilizacla para se clefinir P3. Assirn podemos
passar r¡ ao quociente para obter urn horneomorfisrno T , Pt -+ SO(J).

s'3 'l , so(3)

7

cos2n,s

sen 2n.s

0

-sen 2zr.s

cos 2n.s

0

/,pt

Daí segue eue 7r1(SO(3)) : zr1(P3) = Zz.

Finalmente co¡rcluímos:

r1(S L(n,R), /") = a'1(^9O(n),1,) = Zz para todo n t 3. (I.Z)

Utilizanclo o recobrirnento 1.4 acima, podeuros exibir um gerador para n1(SO(3))
do seguinte moclo. Seja ã : I +.93 o caminho definido por ã(s) : cosTrs + senzrs.k.
Tal caminhoéabertoem53, ã(0):1eã(1) - -1. Logo a:noã,: I + SO(3) é
um caurinho fechado ern ^9O(3) não homotópico a uma constante, veja [17, corolário 2,
página 149]. Comor1(SO(3)) =Zr, temos que [ø] [o] : O =] [ø] é u¡r geraclor para
zr1(^9O(3)). Finalmente, verifica-se que, nlatriciahnente, o carninho ø é claclo por:

o(s) : (1.3)



1.1 	O grupo SL(n, IR) 	 8 

Agora, utilizando a proposição 1.3 podemos encontrar um gerador para ri  (S0(n)) 
para n > 3. Ilustremos o caso n = 4. 

Pela proposição 1.2 temos uma fibração : S0(4) ---+ S3  cuja fibra típica é 80(3). 
Seja xo  = /4  e S0(4), yo  = 7r(x0) = el  e F = 7r -1(yo) = 7r-1(ei). Pela construção da 
fibraçã,o 7r temos que F é da seguinte forma: 

F= 

- 1 
O 
O 
O 

O O 

SO(3) 

Corno vimos acima, se i : F 	S0(4) é a inclusão então i#  : zi (F) --+ iri(80(4)) 
um isomorfismo. Como F é canônicamente homeomorfo a 80(3), utilizando o gerador 
1.3 de zi (S0(3)) encontramos um gerador para 7ri(F), e como i#  é um isomorfismo 
segue que o caminho abaixo é um gerador para  

b(s) 	= 

-1 
O 
O 
O 

O 
cos 27rs 
sen 2irs 

O 

O 
—sen 27rs 
cos 27rs 

O 

0-
O 
O 
1 

De um modo geral, utilizando o mesmo raciocínio, provamos que o caminho 

O- 

o 

( cos 27rs —sen 27rs O 
sen 27rs cos 27rs O 

O 	O 	1 3x3_ 

 

a(s) = 

 

o 

  

(1.4) 

nXn 

define um gerador para zi (S0(n)) 	Z2, n > 3. 

Concluímos aqui o estudo do grupo fundamental dos espaços SL(n,IR). Agora 
começaremos a estudar o recobrimento universal destes espaços.' 

As noções básicas de espaço de recobrimento podem ser encontradas em [17] 
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1.2 	Os grupos SL(n, R ) e SL(n,,z) 

Sabe-se que SL(n, R) é conexo e é uma variedade diferenciável. Logo SL(n, R) 
é conexo, localmente conexo por caminhos e semi-localmente simplesmente conexo. 
Logo, existe um recobrimento universal de SL(n, R), veja [17, Corolário, página 173]. 
Denotaremos este recobrimento universal por: 

p: SL(n,R) 	SL(n,R) 

	

Tal espaço de recobrimento é construído cio seguinte modo: seja a : I 	SL(n, R) 
um caminho em SL(n, R) começando na identidade I. Denotaremos por < a > a 
classe dos caminhos em SL(n, R) homotOpicos a a com extremos fixos, isto é, 

< a > = {b:1 	S L(n, R) / b(0) = I„, b(1) = a(1) e a b} 

Então: 

S L(n, R) = {<a> /a: I 	S L(n, R) com a(0) = I, } 

e p : SL(n, IR) 	SL(n, R) é dada por p(< a>) = a(1), para qualquer a E < a > . 

Logo SL(n, IR) é o conjunto dos caminhos em SL(n, IR), que começam em /„ e 
terminam em algum ponto de SL(n,R), onde caminhos homotópicos devem ser iden-
tificados. 

Como SL(n, IR) é um grupo topológico, podemos induzir em SL(n, R) uma estrutura 
de grupo que torna a aplicação de recobrimento p um homomorfismo. A existência de 
uma tal estrutura é garantida em [17, proposição 5, página 157]. Diretamente ela é 
definida do seguinte modo: denotemos por ein  o caminho constante em SL(n, IR) igual a 

e consideremos a classe de homotopia i„ =<ei„>. Se <a>e<b>E SL(n, IR), 
definimos: 

<a> <b>=<ab> 	 (1.5) 
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oncle¿b:I-+SL(n,R) éocatninhodefiniclopor(øl,)(¿):a(t)b(t),queéamulti-
plicação de matrizes.

O elementoneutro clestegrupo é aclasse î,,"". l-a > e Sfl*m.) o inverso de

-
< a, > em SL(n,R) é a classe < ø >-r : 1 e,-r ), onde a-r : I + SL(n,R) é o
canrinho "-t(t) 

: o(ú)-t, que é urna inversão de matriz.

IJnr espaço que aparece naturalmente nesta construção é o ker p : Tí9tr(n,lR'), /").
De um modo geral, a descrição cleste subgrupo pode ser encontracla em [17, corolário,
página 158]. _

Se clenotarmos por g: r{SL(rl,R.), 1,,) à SL(n,R) a inclusão, poclen}os escrever

então a seguinte sequência exata.

1 ---+ r1(S L(n.,R), ¿,) _) .91(n, R) LS,ú(n, R) ---+ I

Como veremos nas próximas seções, não é bem o grupo SL(n,,R) que nos interessa,

mas sim urn subgrupo cliscreto dele. Bstuclarernos agora as relações entre o grupo
S L(n,,Z) e o recobrimento que definimos acima.

Se se clefine S õøl : p-t (S L(n,Z)), verifr,ca-se facilmente que S1ó,2,1é um

- -
subgrupo de SL(n,lR)e que a restrição p: SL(n,Z)+ SL(n,Z)éunhomomorfismo.
Como g é a inclusão do grupo fundarnental de.Sl(n,lR), que é precisamente ker p,

ainda está bem-definida a sua restrição g : r1(S L(n, R), I") + S L(n,,Z). Deste modo
podemos formar a seguinte sequência exata:

I -> n1(SL(n,R),1,) 3 sGZ'l I SL(n,z) 
-> 

I

Utilizando 1.2 pocleuros escrever então as seguintes sequências exatas:

I ---+ Z I SL(2,V,) I SLQ,Z) ---+ I ( 1.6)

(1.7)
eparan )i],

-+ z2 -Y+ SL(rt.%) -\ SL(n,z) -| 
I

Da descrição cle SL(n, R.) poclernos encontrat urna desc:.þão para o grup ct S L(n,Z).

Corno SL(n,Z) : p-l(SL(n,Z)),tenos clue ( a)€ SL(n,Z)ç ø(l) € SL(rt',Z).
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Assim SL(n, Z) é o conjunto dos caminhos em SL(n, R), que começam em In  e termi-
nam em algum ponto em SL(n, Z), onde caminhos homotópicos devem ser identificados. 

Para terminar esta seção, responderemos uma pergunta importante feita para todos 
os espaços de recobrimentos: como se calcula o levantamento de um caminho relativa- 
mente a aplicação p: SL(n, R) -÷ SL(n, R) ? 

Para responder esta pergunta considere um caminho a : I 	SL(n, R) com a(0) = 
In  e defina, para cada t E R, at  : I 	SL(n, R) por at (s) = a(st). Então at  é um 

caminho em S L(n, R) de /„ até a(t). Defina 7-z : I 	S L(n, R) por: a(t) =< at  >. 
Assim temos: 

Z(0) = < ao  > = < ei„ > = I„ 

p oã(t) = p(< at  >) = at(1) = a(t) 

Como o levantamento é único, conclui-se que 7/ é o levantamento de a relativamente 
a p começando em I, . 

1.3 Dois lemas principais 
Os principais resultados que utilizaremos sobre os grupos discutidos neste capitulo 

são os dois lemas abaixo. 

Lema 1.5 Para ri > 2, seja g E SL(n,Z) a imagem do elemento não nulo de Z2 por 

cp na sequência exata 1.7. Então g é um comutadora de SL(n,Z). 

Dem: Como cp é a inclusão de r i (SL(n, R)) em SL(n, Z), tem-se que g é um gerador 
de ri  (SL(n, R)). Logo somente precisamos mostrar que existem elementos a1, a2  E 

SL(n, Z) tal que seu comutador [ai, a2 ] = 1  a2-1 a1  a2  seja um caminho em SL(n, R), 
fechado em I„, e não homotOpico a uma constante. Provemos isto em dois casos: 

12  Caso: (ii = 3) Pela proposição 1.4 temos um recobrimento universal homomórfico 
: (83, o 	(80(3), 13 ). Logo, um caminho em 0(3) é homotópico a uma constante 

se, e somente se, algum (todos) dos seus levantamentos é fechado em S3 , veja [17, 

3Se G é um grupo, um comutador em G é um elemento da forma [a, 11= a'b-l ab, a,b E G. O 
subgrupo de G gerado por todos os seus comutadores é denotado por G'. O quociente g é chamado 
de abelianização de G. 
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Corolário 2, página 149]. Deste moclo, para Brovar que g é urn comutador em S L(n,Z)

basta encontrar um cornutador em S L(n,Z) cajo levantamento por q : 53 + ^9O(3)
seja aberto.

Daclefiniçãoclaaplicaçãor¡,ternosqueseu = t + ri + yi * zk € S3então
r¡,, : IR:l -> lR.3 satisfaz:

n,U): (t'+ r" -y2 - z2)i + (2tz *z*a)i * (2rz -2ty)k
q,(j): (2*a -2tz)i *(t'- *'+a'- "')i + (2tx*2yz)k
q,(k):(Zty*2rz)i * (2yz-ztr)j + (t'-x2 -a2 +22)lc

Consiclerem.os agora os seguintes caminhos em 53:

ã,(") : 
"o, f,., + a'r"n |" l2(.s): 

"o, f" + i'sen |s
--l , r 7l 

- k.a"rr[" --l¡ I 7l 7f

a1 '(.t) : cos 7s 2 ¿z -(.s/ - cos ¡s - z'sen 
,"s

Considere as projeções clestes caminhos ern SO(3) por 17. Matricialmente, etn termos

de bases canônicas, elas são claclas por:

ør(s) : r¡ o ã1(s) :
("")
(t")
0Ir*

-sen (zrs)

cos(ns)
0

oit(") : qoãt-l(") :
cos(zrs)

-sen (zrs)

0

sen (zrs)

cos(a's)
0

or(s) = noã2(.s) =

-l¡ r --l¿z'(s) : qoõ2-'þ) =

lr

0

cos(zrs)
sen (zrs)

0

-sen (zr.s)

cos(n.s)

0

cos(ns)

-sen (ns)

0

sen (zr.s)

cos(n"s)

Assim as classes de hornotopia clos catninhos a1a a2 são eleurentos de S L(n,Z). Po-

clemos calcular seu comutaclor escolhenclo os re¡rresentantes descritos acima. Bste será a
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classe do catninho em,9O(3) claclo por: c(.s) - lo¡ ¿z](.s) : ør(s)-r øz(.t)-t ø1(.s) ø2(.s).

As colunas cle c(s) são os vetores:

13

C'(") :
cos2 zr"s * sen 2zrs cos zr.t

-selr 7rs cos rs * sen rs cos2 rs
-sen 

2rs

Cr(") :
-sen zrs cos2 n., * sen zrs cos3 zrs * sen 3ns

2sen 2zr.s cos 7rs * cosa zrs

-sen zr.s cos2 zrs * sen 7rs cos 7rs

(1.8)

C'(") :
2sen2nscos 7rs - sen 2zrs cos2 n.s

-sen 
3zrs - sen ns cos3 ns * sen zr.s cos2 ns

sen 2n.s cos 7T.9 * cos2 n.s

Clarame¡te este é um carninho fechado em /3. Afirmatnos que ele não é hornotópico

a unta constante ern .9O(3). Isto ¡rorque seu levautatnente etn 53 é um caminho aberto

de I até -1. De fato, corno r¡ é um homomorfismo, seu levantamento é dado por:

ã(r) - 1,.-t (") ãr-t(") â't(r) ãr("). Verifica-se facilmente que ã(0) : 1 e ã(1) - -1.
Isto dernonstra que a classe de hornotopia não nula de n1(^9tr(3,R)) pocle ser ex-

pressa corno urn comutador de S¿(3, Z), o que é suficiente para demonstrar o lema

para o caso n:3.

29 Caso: (" > 3) Decorre imediatamente por indução finita sobre n, observando-se a

estrutura de espaço fibrado destes grupos exibida na proposiçã,o L.2. I

Observação 1.6 A demonstração acima independe da escolha dos caminhos feitos.

Conr isto queremos clizer o seguinte: ," ãr, lz : I -+ ,93 são catninhos quaisquer etn ^93

que corneçalll em l, terminaln, por exeurplo, em ã1(1) : k e l2(l) : i e s€ o1 : rl o ãr

ê ú2- \oãz então o comutaclor [ø1, az](t): a|t)-rar(t)-ra1(t)a2(t) é não hotnotópico

azero em SO(:ì). f)e fato, seu levantarnento em ^93 é urn catninho al¡erto, começando

enr l e terminanclo em (-k)(-i)ki : j2 : -1. (Observe que pocletnos trocar k e i pot
outros geraclores cle IRa nesta observação).

Reciprocamente, s€ d', {r,2: I -+ ,9O(3) são catninhos cotueçanclo em 13 e termi-

/-t o o\ lt o o\
nanclo,porexemplo,ernø1(1) : {o -l 0l ea2(r): lo -l 0leutãoo' '\' \o o rl \o o -tl
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cotnutaclor [¿r, a2] é não hornotópico a zero em ,9O(3). De fato, colllo q(k) : rl(-k) =
ø1(1) e r¡(i) : q(-i): az(l), seu levantatnento etn ^93 cotneçatrclo em 1 termina eur

[+fr, +r] - -i.
Pela estrutura cle espaço fibrado de .9O(n), esta observação se generaliza natural-

mente para clirnensões maiores.

Lema L.7 Se g € Sld-,Z,) é. um prod,uto de comutad,ores ¿, S7ØZ) " g é tran.sfor-
mado na ider¿tidade de SL(2,2) uia a projeçã,o yt, entã,o g é.o elemento identidade de

s L(2,,2).

Dem: Sabe-se c1ue,9tr(2,2) = Z+*z"Z6,onde clo laclo clireito clesta igualdacle temos
o procluto amalgamacloa. Uma demonstração elegante para este fato pocle ser dacla

utilizanclo-se a teoria clos grafos. Esta clernonstração pocle ser encontrada em [25,
página 35]. Uma clernonstração rnais clássica cleste resultado, pode ser encontrada ern

[18, seção III.1]. Mais aintla, poclernos exibir geraclores para estes grupos: Za, Z6 e Z2

são respectivamente gerados pelas matrizes:

00
l)o, It1 I0-l

l0 1l 0 I

Logo, em termos de geraclores e relações, podetnos esct'evel':

Z¿ : <olon --ê) Za :<¿, I ¿ro : ê)

e assirn: SL(2rV') : 1. a¡\, I on : et b6 : e¡ a2 - ó' ), a qual pode ser si¡rplificada
para a seguinte presentação:

SL(2,2) : 1 a¡b I o' : 1,3, {16 : e}

O nosso objetivo agora é encontral uma presentação para S L(2,2) : p-t (S L(2,2)).

Seja cr(ú) : 
lX ä: ;:î:4'] u,n caminho ern .91(2, R ) cla iclentidacle 12 atéa tnatriz

ø. Portanto cv l'epresenta um eletnento cle ,5I(2, V') sobre o pouto ø.

aUma boa aborclagetn clo produto amalgarnado pocle ser encontrada em l22l
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Facilmente verifica-se que a2  (t) = 
[

en 	 ' 
cos rt —sen rt que é a rotação de 7r e s rt cosrt  

cos 27rt —sen 27rt 1, que a4(t) = 	 e um gerador de ri  (SL(2, R)). Portanto 64  não 
sen 27rt 	cos 27rt 

representa o elemento neutro de SL(2,Z). 

	

Afirmamos que para qualquer outro caminho 0 : I 	S L(2, R) com 0(0) = 
e /3(1) = b, os elementos de SL(2, Z) representados por a e ,(3, que serão denotados 
também por a e,@, geram S L(2, Z). Isto segue do fato de ri(SL(2, R)) agir transitiva- 

	

mente sobre as fibras do recobrimento p: S 	R) 	S 	R) e do fato de a4  gerar 
ri(SL(2, R)). 

Precisamos de um caminho ,@ : I -4 S'L(2, R), 0(0) = /2, ,3(1) = b para demons-
trar que a2  = /33. Provemos este fato de duas maneiras diferentes. 

19  modo: A matriz b é a matriz de uma rotação de quando,quando, em R2, é considerada uma 
base diferente da canônica. Basta considerarmos em R2  a base B = { e = (1,0), e2 = 

}. O caminho /3 então pode ser definido como um caminho de rotações, da 
identidade até a rotação de í. Portanto 03  é a rotação de 7r, que é igual à a2, como 
afirmado acima. 

29  modo: Considerando em R2  a base canônica, poderíamos pensar em /3(t) como sendo 
o caminho: 

cos 	—ti 2 

	

Lsen 5-t 	1 .1 

que tem um apelo geométrico muito grande para ser definido assim. Mas, este caminho 
tem determinante A(t) = cos t + tsen it diferente de um e nunca nulo. Logo, 
definimos o caminho /3(1) como: 

	

LCOS 	-t  
0(1) = 	

2 	á(t) 
sen 2 	á(t) 

Vejamos que a2  = 03. Para isto, entenderemos os caminhos a2(t) e 03(0 como 
caminhos de referenciais em R2, olhando para as colunas destas matrizes como vetores 
de uma base em R2. Desta maneira temos: 

c 2(t) = [ai(t) a2(t)] 	03(t) = Pi(t) 02(1)] 



(cos 7rt) (t) = sen 7rt 01(0 = 
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121t 
COS3  It 	

2t cos 'frr tsen 'frr  t 	tsen  
2 	A(t) 	A2  (t) 

tsen 2 71.  t 	cos Ir- tsen a' t 2 _I_ 	2 	2 _i_ seu cos2   -tsen Lrt 2 	2 	A(t) 	1 	A(t) 	1 	A2  (t) 

—t cos2  frr  t 	t cos '"t 	t2sen  3:t 
(—sen 7rt 	 2 _I_ 	2  

a2(t) = 	 02(t) = 	A(t) 	A2 ( t) 	I 	p2(t) 	A31(t) 
— t cos 721- tsen 'frr  t 	2tsen -Lr  t 	1 	1  cos 7rt ) 	A(t) 	p2 	( t 	—r" 	 3(t) 

Agora observe o traço das curvas planas ai (t), ,(31(t) e a2(t), ,32(t) impressas aos 
pares na figura abaixo: 

Visualmente verificamos que ai  (t), f3i(t) são homotópicas e que a2(t), /32(t) também 
são homotópicas. Mais ainda, os gráficos acima nos indicam que uma homotopia entre 
a2(t) e Í33(t) pode ser definida por: 

H(s,t) = det (a2(t) — s(a2(t) — (33(t))) 

Portanto, provamos que as classes a2  e 03  são iguais em S L(2, Z), e como vimos 
acima, elas são iguais à rotação de ir. Logo, 06  é a rotação de 27r, o qual é um gerador 
de iri(S L(2, R)). 

Queremos mostrar que S L(2, Z) = < a,,@ a2  = 03  >. Observe primeiramente 
que SL(2,Z) herda todas as relações de S L(2, Z) via o homomorfismo p. Assim, em 
SL(2, Z) não podem aparecer mais relações que aquelas já existentes em SL(2,Z). 
Com isto queremos dizer o seguinte: se 

a2(t)  _ s(a2(t) _ 03(t)) 
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G1  = < a, fi a2  = 03  > 

G2 = SL(2,Z) = < a,b a2  = b3, b6  = e > 

eHéo subgrupo de G1  gerado por 06 então G2 = (141  e SL(2,Z) = ki  onde H1  é 
um subgrupo de H, uma vez que já verificamos que a relação a2  = b3  é preservada em 
SL(2,Z). Finalmente, para se verificar a presentação de S L(2, Z) precisamos mostrar 

que 06" não é a identidade de S L(2, Z) para todo n > O. Como 06  é a rotação de 
27r, temos que 06" é a classe de homotopia do caminho que gira n voltas no sentido 
anti-horário, o que implica que eles são diferentes da identidade em SL(2,Z). 

Portanto provamos que SL(2,Z) = < a, ,3 a2  = 03  >. 

Com estas presentações podemos obter as abelianizações dos grupos SL(2, Z) e 

SL(2,Z). Seja SL(2, Z)' o subgrupo de SL(2, Z) gerado por todos os comutadores de 
SL(2, Z). A abelianização de SL(2, Z) é, por definição, o quociente :LL((22:zz)),. Em termos 
de geradores e relações elas são dadas por: 

SL(2,Z)' = < a,b 
1 a2  = b3, b6  = e, a-l b-lab = e > 

SL(2,Z) , _< 	,(3 1 a2 = 03, a-10-10 = e  

SL(2, Z) 

Aplicando transformações de Titze [13, página 46] nestas presentações verificamos 
que: 

SL(2, Z) 
= < ab-1  I (4-1 )12  = e > 

SL(2,Z)' 

SL(2,Z) — _ < a3-1 1  > 
1  

S L(2,Z) 

Portanto, 

SL(2, Z) 

CsLd- Z12 SL(2,Z)' 
S L(2,Z) 

e 	, 	Z , 	• 
SL(2, Z) 

S L(2, Z) 
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Também ternos que a projeção p: SL(2,.Z) 	SL(2,Z) pode ser passada natural- 
mente ao quociente: 

SL(2,7L) 	SL(2,Z)  
P 

SL(2,Z) 	SL(2,Z)'  

fibSL(2,Z)) = p(y)SL(2,Z)' 

ou, em termos das presentações acima: 

= y(1)SL(2,Z)' 

= (ab-1 )71  

Isto significa que : Z 	Z12  é a projeção natural de Z sobre Z12. 
Assim, podemos construir o seguinte diagrama comutativo: 

Z 	SL(2,Z) 	P 	S L(2, Z) 

7r1 

SL(2,Z) 	 SL(2,7Z)  
SL(2,Z)' SL(2,Z 

1  

A composição tp .7rocp : Z --+ Z é a natural multiplicação por 12. De fato, 
cos 27rt —sen 27rt seja 7(t) = 	sen 27rt 	2 o gerador de E = (SL(2, R)). Pelo diagrama 

cos 7rt 
comutativo acima vemos que: 

o 7r(9(')i)) = 	°P(4())) 
SL(2, Z)  

7r(L2) = ° E SL(2,Z)' 

Portanto, 7r((-y)) = O('-y) é um múltiplo de 12. Como -y é o gerador de 	= 
(S L(2, R)) segue que 7./.) é uma multiplicação por 12. Logo, é uma, aplicação injetiva. 
Finalmente, seja g E SL(2,Z) um produto de comutadores de S L(2, Z) tal que 

p(g) = /2  E S L(2, Z). Esta última condição nos diz que g é uma classe de homotopia 
de caminhos fechados em 12. Logo g E 7r1(SL(2, R)) = Z. Como g é uni produto de 
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SL(2,Z)  comutadores segue que 0(g) = 7r o (p(g) = 7r(g) é a identidade de 	, = Z. Como 7/) 
SL(2,Z) 

é injetora segue finalmente que g é o elemento identidade do grupo S L(2, Z). 	• 

Para terminar este capítulo, vamos comparar a demonstração deste último lema 
com a construção feita para SL(n, Z), n > 2. 

Afirmamos que ssiL((77::zz?, 	2, n > 9. 

Dem: Sabe-se (e pode ser encontrado em [22, página 159,teorema 8.12]) que SL(n, R) 
é gerado por todas as matrizes B(À) com i j E {1,2,...,n} e À E R*, onde 	PO é 
igual à matriz identidade mas com A na entrada i, j. Daí temos que SL(n, Z) é gerado 
por todas as matrizes do tipo BA) com À E Z*. Finalmente verifica-se que SL(n, Z) 
é gerado por todas as matrizes Bij(1) e Bij(-1). 

Sabe-se também que, se n> 2, todas as matrizes B( À), A E R* são conjugadas 
uma às outras em SL(n, R), veja [22, página 168,teorema 8.23]. Mas este resultado não 
é verdadeiro para n = 2. Deste resultado concluímos que todas as matrizes Bii(±1) 
são conjugadas em SL(n, Z). Isto significa que todas as matrizes Bij(+1) determinam 
a mesma classe de equivalência em 	 SL(n,Z)'' 

Agora, se A E SL(n, Z) não é a identidade, então existem ti, t2, 	, t,„ do tipo 
Bij(±1), não necessariamente distintas, tais que A = tit2  • • • t,„. Portanto: 

A S L(n,Z)' = (t1t2 • • • tm ) SL(n, Z)4' 
= (t1  SL(n,Z)') (t2  SL(n,Z)') • • • (tm  SL(n,Z)') 
= (B12(1) SL(n,Z)') • • • (1312 (1) SL(n,Z)') rn vezes 
= (B12(1) SL(n,Z)r 

Portanto a classe de B12(1) gera 	(n,)  Finalmente observamos que: SL(n,Z)' • 

B12(1)2  = B12(1)1312(1) = B12(-1)-1B12(1) 

Como todas as matrizes Bii(±1) determinam a mesma classe de equivalência em 
temos que B12 (1)2  E SL(n, Z)'. 

Isto significa que 	"— Z2. 

Também afirmamos que sil(n'z), 	z2, n > 2. 
smn,z) 

SL(n,Z)  
SL(n,Z)' 

• 
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Dem: Como vimos acima as matrizes B( ±1) geram SL(n,Z). Agora definimos os 
caminhos ai3 ,0i3  : 1 	S L(n, R) por: 

aii(t) = B(t) 	= 

Logo, as classes de homotopia destes caminhos, que serão denotadas com os mesmos 
nomes, são elementos de S L(n,Z) sobre as matrizes Bij(1) e Bij(-1) respectivamente. 
Do mesmo modo que fizemos para n = 2 ternos que estas classes ajj  e 	geram 

SL(n, Z). 
Como todas as matrizes da forma B(A), A E R* são conjugadas em 51 L(7/, R), 

vemos que todos os caminhos c j  e /3ii  são conjugados em SL(n,Z). Logo, todos estes 

caminhos determinam a mesma classe de equivalência em S---____-11(" ' Z), . É fácil ver que cada 
SL(n,Z) 

um destes elementos tem ordem 2 pois, al!J  = 	= (02.;1)aii E SL(n,Z). 
smn,z)  Isto mostra que 	, 	Z2 Com um gerador sendo qualquer classe determinada 
SL(n,Z) 

por n23  ou por Oi j . 

Neste caso, também temos que a projeção p : SL(n,Z) -4 S L(n, Z) passa natural-
mente ao quociente: 

SL(n,Z) 	SL(n,Z) 
13: 	--4 54n, ZY 

fie-ySL(n,Z)) = p(7)S L(n,Z)' = -y(1)SL(n,Z)' 

Pela descrição acima, como estes dois grupos são Z2, : Z2 --+ Z2 é a aplicação 
identidade pois p-  leva gerador em gerador. 

Também podemos construir o seguinte diagrama comutativo: 

  

SL(n,Z) Jt, SL(n,Z) 

ir 	 r I 

SL(n,Z) 	 SL(n,Z)  
SL(n,Z)' SL(n,Z) 

• 
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onde a composição 7,b = 7r o cp é o homomorfismo nulo. De fato, se a(t) é um gerador 
de zi(SL(n,Z)) 	Z2  como em 1.4, então a representa o elemento não nulo de Z2. 
Agora, da comutatividade do diagrama acima, concluímos que: w(a) E SL(n,Z) 
jj o r(p(a)) = r. o p(p(a)) = 7r(I7 ) = O E s L((nn,,zZ ,  . Como fi é um isomorfismo temos 

que 7r(cp(a)) = O = 0(a) E SL(n,Z)  . Logo tp é o homomorfismo nulo. 
si,(7",z) 

Finalmente, se g E S L(n,Z) é a imagem do elemento não nulo de Z2 por y9, como 
SL(n,Z1  ti) é o homomorfismo nulo, segue que 7r(g) = O E 	Portanto g é um produto 
SL(n,Z) 

de comutadores em S L(n, Z). 
Deste modo, conseguimos demonstrar novamente o lema 1.5 utilizando o mesmo 

argumento da demonstração do lema 1.7. 



Capítulo 2 

Superfícies de Rieman.n 

2.1 Definições e exemplos 
Antes de definir superfície de Riemann, vamos formalizar urna definição geral da 

teoria das funções de urna variável complexa. 

Definição 2.1 Seja U c C um aberto e seja f : U 	C uma aplicação de classe 
C1 . Dizemos que f é conforme se f preserva ângulos e preserva a orientação do 
plano. Também dizemos que f é anti-conforme se f preserva ângulos mas f inverte 
a orientação do plano. 

Sabe-se que urna aplicação holomorfa injetora é sempre urna aplicação conforme. 

Definição 2.2 Seja S uma variedade de dimensão real dois. Uma carta complexa 
em S é um homeomorfismo y: U -4 V de um conjunto aberto U c 8 sobre um aberto 
V C C. 

Definição 2.3 Um atlas complexo em 8 é um sistema Á = pi Ui  -4 V , i E I} 
formado por cartas complexas em S tais que os abertos Ui  formam uma cobertura de 
S e se Ui n U 	0 para algum i, j então a mudança de cartas: 

----÷ cpi(Ui  n uj ) 

é uma aplicação analítica complexa. 

Num atlas complexo todas as mudanças de cartas são biholomorfas, isto é, elas e 
suas inversas são analíticas complexas, pois cpiji  = cpji. Mais ainda, todas as mudanças 

22 
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cle cartas são aplicações confonnes do ¡rlano
{

vj c c

Y,

v,cc
Dizernos que clois atlas complexos ,41 e A2 ent,9 são analiticamente equivalentes

se sua união ainda for urn atlas complexo em ^9.

Definição 2.4 [/r¿ø estrutura cornplexa ¡tara S é. uma classe de equiualência de

atla.s compleros para S.

Deste moclo, unra estrutura cornplexa para S pocle ser clacla através cla escolha cle

urn atlas complexo eur 
^9.

Definição 2.5 [Jma superfície de Riemann é um par" (S,A) onde S é uma uarie-

d,ad,e conexa de di,mer¿sõ,o real dois e A é uma estrutura complexa para S.

Usualmente denotarernos urna superfície de Riemann (SrA) simplestnente por 
^9.

Pela ol¡servação acima, para se especificar urn superfície de Riemann (5,, A) é suficiente

escollrer urn atlas complexo para ^9 
pertencente a A,, o qual tarnbém será denotado por

A.
Observe que toclas as superfícies de Riemann são variedades oritentáveis pois o

determinante cla matriz Jacobiana de urna aplicação biholornorfa setnpre é positivo.
Vejamos agora alguns exetnplos cle superfícies de Rieurann.

Exemplo 2.6 O plano complexo C.

Exernplo 2.7 Dc:nínios: sul¡conjuntos abertos e conexos cle uura superfície de Rie-
nìaltn.

Exemplo 2.8 A esfera cle Rienrann Ô : C U {oo}. Aqui, um atlas cour¡rlexo pode
ser claclo através cle duas projeções esteriográficas.

Exernplo 2.9 (Toros) Suponhanìos Que ar1 ,ez € C são vetores line¿¡,rurente ittclepen-

clentes sobre IR. l)eñna:

/v,
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f - Zut * Zuz - {r'tu1 ! TTtu)2, Tt,,m e Z}

O conjunto f é denominaclo lattice gerado por u1 e a2.
Dizernos que dois números complexos z,zt sã"o equivalentes mod I se z - z' €. l.

Isto clefine uma relação de equivalência em C, o conjunto clas classes de equivalência
será denotado por C/f e a projeção canônica por ?r : C + C/f. Ern C/f colocarnos a

topologia quociente que torna zr contínua e aberta e torna C/f urn espaço de Hausclorff
conexo. Tarnbérn temos que C/f é cornpacto pois ele é a imagetn, via a aplicação

contínua n, clo conjunto cornpacto {Àø1 * ltrr: À,þ € [0,1]].
IJma estrutura complexa para C/f poc{e ser definida do seguinte rnoclo: seja V C

C um conjunto aberto que não contern ¡rontos equivalentes por f. Deste tnoclo, se
y : r(V) C C/f então rlv : V -+ U é um horneomorfismo. Definirnos sua inversa
g : U -) 7 como senclo unta carta cotnplexa para C/f.

Precisamos mostrar que ,4 : {(U,g) : {/ definiclo conìo acima} define um atlas
complexo para C/f. Clararnente a união cle todos tais conjuntos U cobrem C/f.
Assim é suficiente rnostrar que se (Uo,ç¿) " (U¡,g¡) estão ern A, então a aplicação

?ij : gi o g;r : p¡(U¿ n U¡) -+ ç¿(Il¿ n U¡) é analítica complexa. Se z € ?¡(Il¿ n U¡)

então "(ç¿¡(r)): r(g¿oç;t(r)) - g;rþ): n(z).Assim gii(z) é equivalente a z mod
f. Logo, para todo z €q¡(U¿f\U¡), g;¡Q)- z €. f. Visto que f é cliscreto e Que Ça¿, é

contínua segue que g¿¡Q) - z é constante ern cada cornponente conexa de g¡(U¿ñU¡).
Isto irnplica que g¿¡ é analítica.

Observação 2.10 Seja.gr - {z €C: lzl-1} aesferaunitária. Aaplicaçãoque
associa a cada ponto cle C/f representaclo por )ø1 * l-tuz, À,,t1 € lR. o ponto

("t"'^r"'"") € ,91 x,91

é um horneornorfismo de C/f sobre o toro cauônico ,Sl x .91.

Tambérn observamos que, apesar destes toros C/f serem homeotnorfos, eles não

são isomorfos no sentido de superfícies de Riemann. Este fato será demonstrado nas

próximas seções.

Definição Z.LL Seja* (St, At) t (52, Az) duas superfícies de Riemann. Uma apli,caçã,o

corúínua f , S, + .92 d analítica en'L p e ,9t se eri.stirem, cartas compleras (Ú,,çt) €
A1 e (U2,çz) e Az ao redor de p e f(p) resytectiuømente, tais que a, aplicaç.ão:

?z o f o p,' : vl.f-t ff(Ut¡ n Uz)) ---+ vzj(lt) n Ur)

seja urna aplicaçõ,o analítica co'mplera.
NIais ainda, dizemos que f : ^91 -| Sz é analítica se ela for analítica em todos

o-s pontos de. St. Uma equivalência conforrne enh'e 51 e 52 é um homeornorfismo
ar¿alíti,co f , S, -+ Sz.
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Definição 2.I2 Dizen-¿os que duas supe.rfícies de Riemann sã,o conformalmente
equivalentes se eri-stir uma equiualência conforme er¿tre elas.

Localmente urna superfície de Riernarur ^9 não é nada mais que urn conjunto aberto
do plano complexo pois, todo ponto p e ,g está contido no domínio cle uma carta
conrplexa g : U -+ V de,9, que é uma equivalência confonne. Entretanto, este ponto p
pocle estar no dornínio cle rnuitas cartas de ,9 e nenhuma destas pocle ser clistinguicla das
outras. Por esta razáo, somente podemos carregar para unìa superfície de Riemann
aquelas noções de análise complexa clo plano C às quais se mantém invariantes por
equivalências confonnes, isto é, aquelas noções que não clepenclem da escolha cle uma
carta particular. Por exeurplo, o seguinte teorerna ilustra ulna destas noções.

Teorema 2.13 (teorema da identidade) Suponhamos que. X eY sejam superfícies
de Riemann e sejam .h, fz : X + Y iluas aplicações analíticas que coincid,e.m num
c.onjurtto A tendo um ponto de acumulaçã,o a € X. Entõ,o h e fz sã,o ider¿ticamente
iguai.s em X.

A dernonstraçã,o deste teorema pocle ser encontracla em [11, página 6].

2.2 Coordenadas isotermlcas
Uura questão natural que aparece na teoria das superfícies de Riemann é saber

colno fazer uma variedade diferenciável orientável de dirnensão real dois uma superfície
cle Riemann. Isto é feito corn a introdução de coordenadas isotérmicas na variedade.

Daqui para frente chamaremos de uma superfície uma variedade diferenciável
conexa de dirnensão real dois.

Seja (^9,f) urna superfície munida de urna métrica Riemanniana g. Seja g z U C
S + V C lR2 uma carta local de ,9. Como g é tm difeomorfismo C-, a métrica !
induz uma métricag ern V. Dizemos que a carta (Urç) é uma carta isotérmica de

^9 se a métrica g for proporcional à métrica euclidiana. Isto é, se existir algurna função
À: V -> IR.* tal que:

Yp e V, Vw1,w2 € TpV,, gp(wt,wz) : ,t'(p) < u7,1D2 )

ou, se c{enotarmos por dsf : gp e por ldzl2 : dt2 * dA'', teremos:

dtt, : S'l1P¡laz¡z

Deste urotlo, se ({/¿, ç¿) e(U¡,pr)são duas cartas isotérmicas cle.9 tais que (lia(/j I
Ø então a mudanç:a c{e cartas gij : ,piog;t : g¡(J¿ÀU¡) --+ ç;((l;ntl¡) é unra aplicação
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confolrne ou anti-conforme do plano C, clependendo se p¿j preservar ou reverter a
orientação clo ¡rlano.

O próximo lema então, é cle fundamental importância para a construção de su-
perfícies cle Riemann.

Lema 2.L4 Seja (S,g) uma superfície de classe.Ck, k ) I, munida de uma mé.trica
de. classe Ct . Et¿tã,o, nu:rrlo, uizinhança de cada ponto de S, pod,emos definir uma carta
it;otér'mica par"a S.

"A prova cla existência cle um sistema cle coorclenaclas isotérmicas para uùìa su-
perfície regular é clelicada...", [6, pá.gina227]. Por esta razã,o não apresentaremos a

demonstração desta existência aqui. Para superfícies em lR.3 ela pode ser encontracla
ern [4, páginas 15-35] e para variedades em [8].

Com este lema e conì a construção descrita acima poclemos enunciar a seguinte
proposição:

Proposiçã,o 2,L5 Seja (5,,g) urnø superfície orientáuel mur¿ida con'L'u,rr¿a métri.ca de

cla.sse Cr. Entã,o esi.ste uma estrutura complero, en'r S que a torna uma superfície de

Riemann.

Dem: Pelo lema acima, nulna vizinhança de cada ponto de ^9, podemos construir uma
carta isotérmica. Como vimos acima, a mudança de cartas, entre duas tais cartas, é

urna aplicação conforlne ou anti-conforme. Da orientabiliclade de ,S segue que estas
muclanças de cartas poclern ser escolhidas conformes. Logo construírnos um atlas com-
plexo para ^9. I

2.3 Topologia das superfícies de recobrimento
Como veretnos nas próximas seções, a relação entre a teoria abstrata de superfícies

de Riemann e análise com¡rlexa clo plano complexo é clada através de superfícies cle

recobri¡nento. I

Definição 2.L6 ,ïeja S unta su,perfície. Uma superfície de recobrimento de S é
urnpo,r(W,f) on,deW éuma.superfícieep:W -+ S éumaaplicaçã,o derecol¡rimento
no sentido de ll7l. A aplícaç.ão p é. ch,amaila projeção.

1O rnaterial exposto nesta seção está inteirameute conticlo ern [14, ca¡rítulo [V, seç:ão 2]. Como o
tratamento tlaclo nesse livro é unì potrco mais gelal, aclaptamos suas clefìuições e seus resultaclos para
o contexto que serão utilizaclos aqui.
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De acordo corn [17, proposição 12, página 138], segue que a, projeção p : W -+ .9 é
um horneonrorfisuro local com a propriedacle de levantarnento único de caurinhos.

Com esta clefinição todas as definições e todos os resultat{os clo livro [17] podern
ser aproveitados para superfícies de recobrimento. Somente temos problemas com
os teoremas de existência de recobrirnentos. Por exemplo, poclernos garantir que toda
superfície .9 possui unì espaço de recobriurento universal p : W +,9. Mas não podemos
garantir que esta é uma superfície cle recobrimento universal pois não sabernos se W é

uma superfície. Ern [14, capítulo IV, seção 2] os teorernas de existência de recobrimentos
são dernonstrados no caso de superfícies de recobrirnento. Ern particular destacarnos
os seguintes resultaclos:

Teorema 2.L7 Seja S uma superfície. Dado xs € S e dado um subgrupo H C
¡"r(S,;rs), eústern unl,a.superfície. de recol¡ritnento p: W -+ ^9 e um ponto lo € W
tais qtrrc paþr(W,ls)) : H.

Corolário 2.18 Toda superfície S admite uma superfície de recol¡ritner¿to p : W -+
S onde W é. simplesmente conero, Um tal recobrimento é. chamødo superfície de
recobrimento universal.

Uur outro tipo cle resultatlo que deve ser adaptado para o caso de superfícies de
recobritnento é aquele que trata da ação de urn grupo propriarnente descontínuo de
lronreonrorfisrnos de uma superfície I,7. Relernbre que se W é wn espaço topológico
e G é um grupo de horneomorfismos de W então dizemos que G é propriamente
descontínuo2, veja [17, página 123], se todo ponto w e W possuir uma vizinhança
aberta U emW tal que g({/) ñU : Ø paru todo g € G diferente da identidade. Daí, se

G é propriarnente descontínuo então nenhum horneornorfismo g € G \ {id} tem pontos
fixos. Para exprimir esta propriedade diremos que o grupo G é livre de pontos fixos.
Também chamaremos unìa tal vizinhança U de uma vizinhança conveniente de G.

De unr modo geral, se G é um grupo de homeomorfismos do espaço W,, dizemos que
dois pontos u,tt' €,W sã,o equivalentes por G se existirg € G tal queg(to) :u)t.
Isto define urna relação de equivalência em W. Denotaremos o espaço quociente desta
relação, municlo corn a topologia quociente por Wf G. Ele é chamaclo espaço orbital
de G. Denotarenìos por p I W -+ WIG a projeção quociente.

Proposição 2.19 Seja W un'¿ espaço topológico conero e cortero por caminho.s. Seja
G um grupo de horneomorfismos de W propriarnente descontûruo. Er¿tão:

1. p: W -+ WIG é uma aplicaçõ,o de re.col¡rimento regular.

2. o gruyto dos autornorfismos do recol¡rimento p: W -+ WIG é. precisamente o

grupo Cl.

2Tambérn dizernos <¡ue (J age propriamente clescontinuamente e.m W



2.3 Topologia das superfícies de recobrimento 28

Denr: Veja [17, proposição 5,página 127],U7, exemplo 3,página 151] e [17, exernplo
9,página 160]. I

Relembre que se p I W -+ ,9 é urn espaço cle recobrintettto, um homeomorfismo
g : W -+ W é um automorfismo de recobrimento se po g : p. Assim, urn
autornorfismo cle recobrirnento leva cada fibra p-'(") nela mesma. Denotarernos o

conjutrto dos autornorfismos do recobrirnento p: W -) ,5 por G(WlS).

Proposição 2.2O SejamW e S espaços ep:W 1S uma aplicaçã,o de recobrimento.

1. Um esqtaço de recobrimento llt:W -+ S é regular se, e somente se, G(lMlS) age

trat'¿sitiuatn,ente nas fibras de p.

2. Tod,o portto de W pos.sui uma uizinhança aberta na qual nã.o eæistem doi.c pontos
equiualerúe-s'pe.lo grupo (; (VV lS).

3. ,9e W é. conero entã,o G(WIS) é um grupo propriarnente descontínuo e d,aqui é.

liure de pontos fi,ros.

4. S, p: W -+ S é um recobrimento uniuersal, o grupo G(WIS) é isomorfo &o grupo

fund,amental de S e age transitiuamente nas f,bras d,e p. Møis ainda, WIG(WIS)
é. homeomorfo à S.

Dem:

l. Veja [17, página 166].

2. Como p é um homeomorfismo local, todo ponto u: € W possui urna vizinhança
onde p é injetora. Logo, nesta vizinhança, não existem dois pontos de uma mesma

fibra cle p. Portanto, nesta vizinhança, não existem pontos equivalentes por G.

3. Daclo u € W, seja 7 uma vizinhança distinguicla de ø : p(-) " seja U uma
vizinhança de t¿ tal que plu : U + V seja um hotneotnorfisnto. Se o automorfismo
g : W -+ W for diferente da identidacle, então g(w') f u' para todo to/ € U.
Mais aincla, collro u' e g('w') pertencern à mesma fibra do recobriurento p e plu ê.

injetora, segue quep(tu') (.U,,part. toclo u'€ U. Logo gg)nU:Ø para toclo
g e G(WlS) cliferente cla identiclade.

4. Veja [17, corolário 2, página 168] e [17, proposição 11, página 171]. I

Observe agora o seguinte teorerna:
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Teorema 2.21 [L4, Teorema 2.2, pâgina 138] Sejø S utna suyterfície e seja p : W + S
uma superfície de recobrirnento de S de tal modo que. G(WIS) age transitiuamente nas
f,bras de p. Logo o quociente. WIG(WIS) é. homeomorfo à S.

Portanto, começanclo de um superfície ^9, via urna superfície de recobrirnento p :

W -+ ^9, obtemos um grupo G - G(W l^9) de homeomorfisrnos de W . O teorema acima
nos diz que, em certas condições, podemos recuperar a superfície ^9 de W e de G, no
sentido que o quociente WIG é. horneornorfo à S.

Por outro laclo, poderiamos colneçar o raciocínio acima ern urn outro ponto. Po-
deríatrros corlteçar cle uura superfície W e cle unr grupo G de homeomorfisrnos cle I4l
e ¡rerpçuntar se o quociertte WIG é urna supelfície. Relenrbre, que pela proposição
2.19, se o grupo G for propriaurente descontínuo, então a ¡rrojeção cluociente canônica
p I W -+ W lG é uura aplicação de recol¡rimento. Portanto pocleríamos pensar que esta
hipótese já é suficiente para garantir que W lG é uma superfície. De fato, esta hipótese
não é suficiente para garantir este fato. Corno ilustraclo no exernplo abaixo, existem
grupos propriamente descontínuos G cujo espaço quociente não é Hausdorff.

Exemplo 2.22 117,, exemplo 12, páginas t2b-128] Seja R2 \ {(0,0)} " seja G : Z o
grupo d.os horneornorfismos lineares de IR2 geraclo por .f : lR2 -+ Rr, .f : (Z 9\

\o +)
Logo f (r,r) : (2x,åy). Btt" grupo é um grupo propriamente d.escontínuo de home-
omorfismos de W cujo espaço quociente WIG não é um espaço cle Hausclorff. Por
exemplo, não é possível se separar a órbita de um ponto (*,y) e a órbita de um ponto
(r' o).

Portanto uma condição mais forte precisa ser imposta ao grupo G para que o
quociente seja utna superfície. Urna tal condição é descrita na definição abaixo.

Definição 2.23 U4, página r40l SejaW um espo,ço e seja G um grupo d,e homeomor-
fismos de W . Dizemos que G á propriamente descontínuo(lehto) se po,ra, quaisquer
conjuttos compactos A, B c W, tiuermos g(A) n B + Ø apenas pa,ra urno, quantidade
finita d,e homeomorfismo.s g e G.

Diferenternente de um grupo propriarnente clescontínuo, unì propriarnente des-
contínuo(lehto) não necessariamente precisa ser livre cle pontos fixos.

Observamos que, cle utn modo geral, a definição de um grupo ser propriamente
clescotttínuo não é equivaleute a clefinição dele ser propriamente descontínuo(lehto). O
exeurplo anterior ilustra urn caso oncle G é propriamente descontínuo mas G não é
pro¡rriaurente clescoutínuo(lehto). As cluas ¡rroposições abaixo são colocaclas, então,
para erxibir relações entre estes dois conceitos.
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Proposição 2.24 [14, página I40] Sejam W umø superfície e G um grupo de homeo-
morfismos de W . Se G é propriarnente desci,ontínuo(tehto) e liure de pontos fixos então
G é propriame.r¿te descontínuo.

Dem: Provernos que todo ponto w € W teln uma vizinhança na qual ¡ão existem
pontos equivalentes por G.

Por absurdo, suponhamos que exista um aberto A de W contido num cornpacto
K C W e existatn duas sequências de pontos distintos a,, e bn em A tais que lim ø,, :
linrZrr, : w €W e,b,r: gn(a.¡ para certas aplicações gu €. G. Logo g^(K)n K +Ø.
Se existisseln utlìa quanticlade infinita de tais gn entã,o G não seria propriamente des-
contínuo(lehto). Se existisse apenas urna quantidade finita de tais g,, entã,o um deles
cleveria apal'ecel' uura quantidade infinita de vezes na sequência. Para este homeornor-
fisrno ¿u seria unr ¡ronto fixo. I

Proposição 2.26 [14, Teorema 2.5, página r40] Seja S urna superfície e seja p :

W + S uma superfície d,e recobrimento de S. Se o grupo G(WIS) d,os automorfismos
deste recobrimento agir transitiuamente nøs fibras d,e p entã,o G(WIS) é propriamente
d e.s co rt tínuo ( I eht o ) .

Dem: Observe primeirarnente, pela proposição 2.20 ítem 3, que nestas condições
G (W lS) é propriamente descontínuo.

Dados dois conjuntos compactos A, B c IlØ provemos que g(A) n B + Ø apenas
para uma quantidade finita de homeomorfismos g e G(W\S).

Considere o conjunto C : {(a,,b) e Ax Blp(a) =p(ó) } c AxB. Afirmamos que
o complementar de C em Ax B é aberto etn Ax B. De fato, se (rrù €, Ax B e p(x) I
p(y), visto que 

^9 
é um espaço de Hausdorff, existem abertos V, " % de ,S, 

""nt""dorespectivamente p(r) e p(g) tais que V, ñ Vu : Ø. Como p é um homeomorfismo local,
existem abertos U, eUn deW, contendo respectivamente î ey tais que p:(J, +V, e
p : Us 1 Vo são hoineomorfisrnos. Logo (U, x Uù n (A x B) é um aberto de A x B,
contenclo (r,y) e inteiramente conticlo no conìplementar de C ern Ax B. Portanto C
é unr conjunto fechado em A x B eassim C é cornpacto.

Paracacla g € G(wlS) considereoseguinteconjunto: un: {(ø,ô) e Clb: g(a)}.
!ad1 conjunto U, é al¡erto em C pois ¡r é um homeornorfismo local. Os conjunb Un
são disjuntos pois G(WIS) é livre cle pontos fixos. Mais aincla, conro G(WIS) agL
transitivantertte nas fibras de p, temos que a união cle toclos os conjuntos [ln é igual à
C. Pela compaciclatle de C, concluímos que apenas um número finito cl" åb"rtos U,
são não vazios, pois eles são c{isjuntos. Portanto, para apenas uma quanticlacle finitã
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de g €G, pocìernos ter g(A) n B + Ø.

Agora pocleuros enunciar urn resultado que exibe conclições para um quociente W lG
ser unìa superfície.

Teorema 2,26 U4,, Teorerna 2.6, página 141] Seja W uma superfície e seja G um
grupo propriamente descontínuo(lehto) de homeomorf,smos deW liure de pontos firos.
Se p:W -+ WIG é a projeçõ,o canônica entã,o:

l. WIG é unta superfície.

2. p, W -+ VVIG é. uma .superJicie de recol¡rin¿ento re.gular.

3. o grupo dos automorfismos de.ste recobrimento é precisamente o grupo G. Mais
ainda, e.ste grupo age transitiuamente sobre as fibras de p.

Dem:

1. Vamos provar qteWlG é umasuperfície oncle ela está municla conì a topologia
quociente. Primeiranrente vejamos que WIG é unì espaço cle Hausdorff.

Sejam a,b e W tais que p(ø) e p(ö) sejam pontos distintos de W lG. Visto que G é
propriarnente clescontínuo(lehto), existe um compacto B de W tal que ô e int(B)
e tal que B não contern nenhurn ponto da forma g(ø), para g e G. Daí tarnbérn
podemos concluír a existência de uma compacto A de W, a € int(A) tal que

Ang(B): Ø para todo g € G. Entã,o gr(A)ng2(B):Ø para todo 91 ,92 € G.
Isto mostra que p(int(A)) e p(int(B)) são dois abertos de WIG separando p(ø) *
p(ô). Logo WIG é um espaço de Hausclorff.

O-orno WIG é' a irnagem deW via a aplicação contínua p, segue facilmente que

WIG é conexo e tern base enurnerável para sua topologia. Agora vamos exi-
bir coordenadas locais pala Wf G. Fixernos u € W e seja U uma vizinhança
conveniente de G contendo tu. Deste modo temos que plu : U + p(U) é um
homeomorfismo. Se restringirmos U podernos supor que U é o domínio cle uma
carta I I U -+ V CR.2 cle W. Ðntã,o rþ = go (plu)-t : p(U) + V éurn horneo-
morfismo clo aberto p(U) deWlG sobre o aberto 7 de R2. Verifica-se facihnente
que o conjunto cle tais aplicações define um atlas diferenciável para WlG. Logo
WIG é unra superfície.

2. Segue do ítenr l. da proposição 2.19 e clo ítern l. cleste teorema.

3. Segue clo ítem 2. cla proposição 2.19 e cla proposição2.20 ítem 1. I
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2.4 Uniforrnização de superfícies de Riernann
Os resultados clas seções anteriores serão aplicaclos agora para o caso cle superfícies

de Riemann.

Teorerna 2.27 '9eja ,9 um superfície d,e Ri.emann e seja p : W + S um suqterfície
de. recobrimento de S. Entã,o existe uma úttica estrutut'a complera em W que torna a
projeçã,o p urna, aplicaçõ,o analítica.

Dem: Seja "4 : {(U¿,ç¡) : i e I} um atlas cornplexo em S. Para cacla w € W,
coûìo p é um homeornor'fismo local existe urn aberto A C W, conr rrl € A, tal que
p: A -+ tI¿ C S é um homeornorfismo oncle {.I¿ pocle ser consicleraclo o clomínio cle uma
carta localg¿:(l;-+VCC, cle ^9. Sejam U¿: ¿eØ;:?¿op'.tI¿-+ %. Os conjuntos
{/¿ forrnaur. uma cobertura aberta de W e a coleção ,4 : { (Uo,t/¿) } forma um atlas
cotrrplexo para W cle tal fonna que p : W + S é analítica.

I)izernos que esta estrutura complexa ent lV é obtic'la por levantamento cla estru-
tura complexa cle S.

Para provar a uniciclacle, su¡ronhamos que W esteja municlo coln uma estrutura
conrplexa ,41 = {(A¡,rþ¡) , j e J} que torna a projeção analítica. Ðntão clevernos

mostrar q,r" ,Ã U "4r aincla define um atlas complexo para ,9. Para isto, precisamos
analisar as muclanças de cartas entre uma carta (A¡rrþ¡) € A1e urna carta (U¿rØ¿) e A,
corn A¡ n t¿ * Ø. Ternos:

, _t , _1g;o1þ¡' : 9;oPotþ¡'

,þ¡oØ¿-t = ,þ¡op-r o?f,l

que são expressões locais da aplicação analítica p. Logo, elas são analíticas, o que é
suficiente para provar a uniciclacle da estrutura cornplexa de W que torna p analítica.

r

No que segue, nunìa superfície cle recobrirnento p : W -r ,9 cle uma superfície cle

Riem¿r,nn ,S, seurpre entenderenlos Ir7 colìro senclo unìa superfície cle Riernalìn conl
estrutura. conrplexa levantacla de ^9.

Corolário 2.28 ,5{a S 'un¿a s'upertície dt: Rie.mnnrr, e seja p : W -+ ,9 'ur¡¿a .suTterfície
de recol¡rimento de ,5. Entã,o todos os atúon¿ot'þsmos de recol¡rimento .sõ,o equiualê.ncia.s
conformesg:W -+W.
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Dem: S* (Ut, ã) . (Ur,ñ) são duas cartas cornplexas de W como na definição 2.II,
a explessão local cle g é da forma:

Øogoñ-t: (çr"p)ogo(%op)-t : gzo(pog)op-roglr : gzoglr
que é urna aplicação analítica complexa pois é uma mudança de cartas cla superfície .9.

t

Teorerna 2.29 Sejanz W uma suTterfície de Riemann, G um grupo Ttroytriarnente des-
contínu,o(lehto) de equiualências conforme-s deW e p : W -+ WIG a projeçã,o canônica.
Er¿tã,o a suqterfície WIG possui uma única estrutura complera que se leuanta para a
estrutu,ra comple.ra origin,al de W.

Dem: No teoreura2.26 vimos que urn atlas cliferenciável pala Wf () pocle ser claclo
conìo {(U,rþ) : tþ = ç o (plu)-l, oncle tp é carta cornplexa para W}. É claro que tal
atlas é un atlas cotnplexo em WIG e que ele se levanta para o atlas original de W. A
unicidade deste atlas tarnbérn é imecliata. I

Seurpre que estivernìos no caso do teorema acima, diremos que a estrutura complexa
deWlG é obtida através da projeção deW. SeW é uma superfície de Riemann,
senìpre entenderetìlos o quociente W f G cono urna superfície de Riernann munida desta
estrutura complexa.

Os teoremas clas seções anteriores nos forneceln uma representação fundamental
de urna superfície de Riernann, quando eles são combinaclos conì o teorerna de unifor-
mização de Riemann

Teorema 2.30 (Riemann Mapping Theorem) Tod,a superfície d,e Riemann sim-
plesmente coneta, é, conformalmente equiualente o, u,nx, e somente um, dos seguintes
domínios planos:

(i) o disco unittírio al¡erto D : {z e C : lzl < I}.
(ii) o plano compleao C,.

(iii) o plano estendidoC : CU{oo}.
or¿de estas .superfície.s estã,o munida.s com suo,s estruturas com,pleras canônic.as.

Observauros que a tlemonstração deste teorerna é extremaulente com¡rlexa, ma.s
ela pocle ser encontratla, por exernplo, em [1, capítulo 10] ou [10, páginas 179-i88].
Tarnbéur indicatnos o seguinte artigo para unìa leitura cornplernentar sobre o Teorema
de Uniformizaçáo e o grupo cle Tlansformações cle Möbius: l2a].
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Representação de ullìa superfície cle Riemann

Seja ^9 uma superfície cle Riemann arbitrária e seja p : S -> ^9 sua superfície cle
recobritnento universal. Visto q.t" ^i é simplesmente conexo, pelo Teorerna cle tJni-
forrnização de Riernann, existe urna equivalência conforme f : S -+ W oncle IrZ é o
clisco urritá,Åo D, ouoplanoCouoplanoestendicloC. Bntão pof-t:W + S
tambéur é uma su¡rerfície cle recobrimento univelsal de .9. Daqui provanìos o seguinte
fato importante:

Teorema 2.31 Toda suTterJície de Rientatut, ad'mite conlo .sua superfít:ie de recobri-
ntento uni,uersal o di.st:o ut'ritário D, ou o plano complero C ou o plano estend,ido Ô,.

Deste teorema e clo corolário 2.28 segue cliretamente:

Corolário 2.32 ^ïeja S uma superfície de Riemann e seja p: W -) S uma superfíci,e
de. recobritnento utúuersal onde W = D ou C, ou C,. Entã,o tod,os o.s automorf,r*o,
de recobrimento de p sã,o transformações de Möbius.

Isto segue porque estas são as equivalências conformes destes espaços. (veja por
exemplo [3])

Finahnente obteuos a seguinte representação de unìa superfície de Riernann.

Teorema 2.33 Dada un1,a superfície de Riernann S sejø p : W + S sua superfície de
recobrimento uniuersøl ondeW : D ouC ouC. Se G é o grupo d,e automorfismos ileste
recobrimento entõ,o S é conformalmente equiaalente à superfície de Ri,emannWf G.

Dem: Das proposições 2.20 e 2.25 tenos que G é um grupo de homeomorfismos de
I/ propriarnente descontínuo, propriamente descontínuo(lehto), livre de pontos fixos
e aginclo transitivamente nas fibras de p. Pelo teorema2.29 ternos queWlG é uma
superfície de Riernann com estrutura complexa projetada. Pela proposição 2.20 temos
unr lrc¡meomorfismo de WIG sobre ,9. Mas este horneomorfismo também é urna equi-
valência confonne pois a estrutura cornplexa cIe W também é obticla pelo levantamento
de ^9. De fato, o seguinte diagrama comuta:

VV

/ \
l¿W

7l S
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oncle p : W + WIG é a projeção canônica e h : WIG + S éo homeomorfisrno clefiniclo
por /z([u]) - p(u), onde [tr] é a classe cle equivalência que cletemrina a órbita de w.

I

Teorema 2.34 Seja S uma superfície de Riemann e seja p : S -+ S uma supe.rfície
de recobri,mento uniuersal de S. Entõo:

^i=C <+ .9=C

^9=C <+ S-C, ,S:C\{0} oz S-7'2

or¿de T2 denota utn toro e - significa equiualência confortne.

Dem: Suponhautos que S = A. Pela classificação clas superfícies, sabemos que ^9 pocle
somente ser C ou o plano projetivo P2. Como urna superfície de Riernann é orientável
segue que G(,í1,9) é o grupo trivial e assi¡n:

.9= r,9. =C- {i./o} - "

Suponhamos agora que ^9 = C. Corno G(SIS) é um subgrupo das aplic.ações de
Möbius do plano C, agindo propriarnente clescontinuamente em C, toclo elemento g €
G(SIS) é da forrna

g(z) - azlb, a,b€C, a+0.

Como g não teur pontos fixos devemos ter ø : 1. Logo todo elemento g € G(SIS)
é da forma g(z) : z *lt, ô e C. Provarnos então que G(^íl.g) é urn subgrupo das
translações de C. Iclentificarelllos atranslação g(z): z*bcomo elementoôe C.

se c(Sls) : {idc} então .9 = c. por ourro lado, se G6ls) + {idc} clefinimos
u e G(SIS) por:

u e G6ls), l4 - inf{ lrrl, ö e c(Sls) \ {¿dc} }

Terrros qu_e u existe porque G(Sls) é pro¡rriamente descontínuo. Se t;$lS)\uz : Ø

etrtão G(^91.9) : uZ e cIa<1ui,,

C

"2,
,9

c------'---:-
G(,Sl^9)

: a\{0}
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via a aplicação conforme z r+ eT " , a qual é invariante pelo grllpo uZ e tent imagern
a \ {0}.

Se G(^91^9) \"2 # Ø, definimos:

u € G(,91^9), lrl : inf{ lô1, ô e G(,91S) \"2}
O grupo das translações geradas por ?¿ e por u formarn urn subgrupo cle G(S|S).

Pela ¡:rópria construção vemos que ?¿ e u são linearmente indepenclentes sobre IR.. Mais
aincla,_z e ?, geranì G(.ç1,9) pois, caso contrário, encontraríamos elementos não nulos
de G(,91^S) collì norma nìenor que lzl, o que contraria a clefinição cle u.

Daí decluzimos que CJ(SIS) : {, *+ z *nu*mu: ït,,,în eZ}, e assim:

C

ontle ?2 é tollológicaurente um toro

Corolário 2.36 S - D se, e somente se, S nã,o é conformalntertte equiualente aC,,
a \ {o}, 72, ou Ô,.

2.5 Estruturas complexas no toro
A translaçã,a f þ) : z * b - a éuma equivalência conforme entre A \ {"} e C \ {ó},

quando estes estão corn suas estruturas conformes canônicas. O teorema de unifor-
mizaçã,o garante que a esfera Ô possui uma única estrutura complexa. Mas o que
podetnos clizer a respeito dos toros? Isto é, ainda estão abertas as seguintes questões:

Dttas superfícies de Riemann homeomt¡rfas a um toro são conf<¡rmahnente equiva-
lentes?

Podernos munir um toro corn cluas estruturas complexas distintas?

Pat'a responder estas questões consiclere duas su¡rerfícies de Rientann M1 e Mz
houreomorfas a um tor'<¡ e sejarn f1 e f2 os subgrupos das transformações cle Möbius
clo plano tais c¡ue M¿ = Cllo. Da clemonstração clo teorema2.34 segue que f¿ é geraclo
por drras translações inclepeuclentes.

Srr¡ronltamos que NI1 = Mz e qrre f' : M1 -+ Mz ê uma ecluivalência conforme.
Salieuros que f' se levanta a uma a1>licaçâro .f t C -+ C clue faz o segrrinte diagrarna
comutar':

-72.9
L/UOuZ

I
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t,

J_+

Cjomo / é uma equivalência conforme tetnos que "f é urna equivalência conforme
Mais ainclâ,, s€ p1 € fr, então:

(", o i) o g{z) : (f o rt) o st(r) - f(n, o $(z)) = f(nt(r)) : "rGþ))
Logo os pontos iG) . i o gr(z) sã,o pontos cle uma uresma fibra de zr2. Portanto

existe urn único automorfismo cle recobrimerúo 92 € f2 tal que:

Vz€C, iþrþ)) : gt(iþ))

Assirn provarnos:

Vg, e f1, existe urn único gz el2tal que h -- i-r o gz o i
E do rnesmo modo:

Yg,e f2, existeumúnicogr € f1 talque gz: ioØoi-r

o que demonstra que os grupos f1 e f2 são conjugados por f.
Portanto podemos concluir o seguinte: dois toros M1 e Mz são conformalmente

equivalentes se, e somente se, existe uma equivalência conforme de C mandando 11

sobre fz. Finahnente podemos dernonstrar o importante resultado:

Teorerna 2.36 Se.ja FC C o.se.guinte conjurr,to:

F:{u.,€Cl lrn(w)>0, l.l 2t, Reþuì€(-;,f,),.r"lrl *t=+Æe(u) €t0,;l }

c

þ
c
lz

c

"rJ
c
l¡
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r

I

Sejal(uru) um lattic.e de IR2 gerado pelos uetores u)'t) linearmente independ,entes sobre
R. Erúã,o existe 1trn'¿, e somente ttn1, u) €. F tal que os toros com grupos f(l,to) e

f (u, u) sã,o conformalmente equiualentes.

Dem: Seja l(2, u) urn lattice cle lR2 geraclo ¡relos vetol'es u e u, lineannente inclepen-
dentes sobre IR. Iclentificaremos dois tais lattices 11 e 12 se existir uma equivalência
confortne de C manclanclo f1 sobre f2. Neste caso, denotaremos fr - fz.

Pela dernonstração do teorema?.}4, velnos que, mudando um pouco os sistemas cle
geradores de f(u, u),

l"l = inf{ lol, o € f(u, r) \ {o} }

lrl : inf{ lol, o € l(u, u\\uz }
Pela transformação conforme z è : de C, vernos que:

uf(u,u): f(l ) = f(1,ur), u

oncle t¿ : å. Mais aincla, é claro que f(1, w) = f(1, -to), e claqui poclemos supor
seûìpre que Im(to) > 0.

Por consttução, venros que ltol _ inf{ lø1, ø € f(I,u,) \ Z ), " assirn Re(tr) e
[-]' ]l' lrl > l.

Vejamos que ¡roclenìos supol Re(to) + -i. De fato, se Re(u) : -t então Re(u *
l) : l e lul : lu* ll. Portanto f(l,,,ut): f(I,u.'* l) eassirn poclãrnos sr-rpor que
Re(tu) + -i
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Agora suponhamos que lu.'l :1e que Rq(r) € (-å,0]. A tra¡sfo¡rnação confor¡re
g(z): ft satisfaz: g(1) : * " g(r): 1. Logo:

f(I, tr) - r(;, 1) : r(t,-*l : f(t ,-1n)

oncle temor l-tll| :1 e Re(-ø) € [0,]1.
Juntanclo toclos os casos acima concluínros que

f(u,u) N f(1,tr) para algum u e F.

Pa,ra concluir a cleuronstração clo teoreura falta sornente mostrar que se 1r, w' sã,o

clois vetores clistintos cle .F então f(1,tu) e f(1,r"u') não são confomrahnente equivalen-
tes. Então suponhamos que u,tnt e. F e que f(1,u.r) e f(l,r.r.r') são confornrahnente
equivarlentes. Logo existe urna equivalênci¿r, conforme J'G) : az * b enviando f(l,u')
sobre f(1, to'). Como l'(0) : ô está em f(I,*'),, utilizanclo a translação por' -ô, a qual
mantém f(1,to') fixo, podemos supol'que a irnagem de 0 por / é nula, isto é,

¿r:/(0) :0 + f(r):o,
Mais aincla, ternos que løl : 1, pois:

t - inf{ lz'l
: inf{ løu
: løl inf{

u' € f(1, r') \ {0} }
, u€f(l,.r) \{0} }
ul, u €f(1,u.') \ {0} } : l"l

Se considerarrnos a aplicação conformeT(z): -z podemos supor que Re(ø) > 0.
Tarnbérn temos, corno /(0) = 0 e como / mancla f (1, ur) sobre f (1, to,) preservando

a orientação, os únicos casos abaixo:

/(1) :tef(w)=st
/(1) :u'ef(u)--1
/(l) : w' e ¡1u¡: l.

l)o caso (1) concluínros clue o: f (1) : I e assirn 'rn:..r'.
l)c.,caso(2)ro:rD'.,o,u:-l è wul --l ) ut--ln. DaíRe(to,) =-Re(u,),

que, ern F, tent conìo rínica solução u) : u)' : i.

(1)
(2)
(3)



â

2.5 Estruturas complexas no toro 40

l)o caso (3), o -rIt,, e?-D:l + urr,:} )y1 -111t,

Conro nos três casos acima concluí¡nos que rD: u)t, acabamos a demonstração. t

Corolário 2.37 (l) Se ùl é um toro confornte e.ntã,o existe un¿, e. sotnente urn, u Ç F
tøl que M é cot{ormalme.nte equiaølente ¿ ffi¡.

(2) se u)t¡tr2 sã,o d,ois uetores d,istir¿to.s em F entã,o os toros nfo " ffi são
co nf o rm alm ent e. ili stirú o.c.

Este corolário segue diretamente do teorema anterior e ele classifica todas as estru-
turas complexas nos toros.



Ca o3

Estruturas Afins

Neste capítulo clefinirnos estruturas afins nunt fibrado cle toros e apresentaltros
concliç:ões suficientes para a existência clestas estlutulas.

3.1 Espaços fibrados
Com a finalidade de estabelecer notações que serão utilizadas no decorrer deste

trabalho, nesta seção revisarernos os conceitos básicos de espaços fibrados. Alguns
resultados básicos também são enunciados. Estas definições e resultaclos podem ser
encontratlos em [26].

Definição 3.1 Urn espaço fibrado (X,T,M,T,G) consiste en'¿ urn espo,ço topológico
X, espaço total, unv espaço topológico M , chamado base, unl espa\:o topológi,co T,
cha,mad,o fibra típica, uma projeção er : X -> M contínua e sobrejetora e unx grupo
efetiuo G de homeomorfismos de Y, chømado grupo estrutural com as seguintes
propried,ades: etiste uma, cobertura abertø {Ur}rq d,e M e esistem homeomorfismos
(pa:U'xT +n-t(U") cornpogo(rrU):x. Mais aind,a, pa,ra cad,ax €[Jo poilemos
definir o homeo'¡norf,smo ga,o i T + r-t(ï), go,,(U) : ?o(*,,g) e se r € UoîUp,
entã'o o homeornorfismo g"p(x) : g*,!,ogp,,:T +T d,eue coincidir com um (úníco)
elemento de G, e a aplicação gop: [Jon[JB + G assim defi,nid,a d,eue ser contínua.

Enr geral, clenotaremos o fibrado (X, T, M,,TrG) simplesmente por X. Os al¡ertos
U" são as vizinhanças coordenadas de X, os homeornorfismos g., são as funções
coordenadas e as aplicações g*p(r) são as transformações de coordenadas {e X.

[Jma seção para o fibraclo X é uma aplicação contínua o : M -+ X tal que zr o
o(r) : t.

Segue diretaurente cla clefinição de fibraclos que se r € (Jo A up ñ (J., então g*B@) o
gh@) = gq(t). Daí, g,,o(x) é a identidacle cle G e g.p(r)-\ : gr¡.(*).

Agora vartìos tlefinir o que charnaremos cle fibraclos ec¡uivalentes.

Iuítp

4T
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Definição 3.2 Sejant B : (X,r, M,T,,G) q B' : (X' ,r' , M' ,T,G) dois fibrados tendo
a mesma f,bra e o n'¿esrno grupo estrutural. Uma aplicação /z : B + B' entre. os fibrados
ß e B' é uma aplicaçõ,o contínua h, : X + Xt entre os seus espl,ços totais con1, 0, .seguinte
propri,edade: lt, transforma f,brasT,: r-r(æ) de ß homeomorficamente sobre. fibras de

ß', induzindo assim uma aplicaçã,o contínro h, M -+ M' tal que r'h : h¡r. Mais
ainda, se r e [Jon h-|(U'p) " h, : T, -è 7,, é. o homeornorfismo induzid,o por h,
r' : l¿(x), entã.o a aplicaçõ,o

gr)r(r) : g' 
¡1,1, 

o h,' o fop :T -+ T

de.ue coirtcidir com um elem.ento d,e G e a aplicaçã,o g¡to: (Jonh-r({tþ) + G assim
defi,nida deue ser contínua.

Dizetnos que os fibraclos B e B' são equivalentes quando eles tiverern a rnesnla
base, a lnesma fibra, o mesnìo grupo e se existir uma aplicaçã,o h. : B -+ 6' incluzindo
a aplicação iclentidacle entre os seus espaços bases. Tern-se que se clois fibraclos são
equivalentes então seus espaços totais são homeomorfos.

Lema 3.3 Sejan¿ B e B' d,ois fibrados con'¿ o 'n¿esn'ùo espt,ço ba.se, a n'r.esn'¿a fi,bra, o
n'¿esn1,o grupo estrutural e o,s rnesrnas uizùthanças coordenadas. Sejam gap e. gtap sua.s

transformações de coord,enadas. Então B e ß' sã,o equiualentes Ee, e sotnente se, eais-
tirem aplicøções contínuas Ào : Uo -+ G tais que:

g:"p(*) : À.(t)-t o g"B(x) o ÀB@)

pørøtodox€UoñUp

Uma construção irnportante para espaços fibrados que usaremos neste trabalho é o
teorema de construção o qual enunciarernos agora. Como os dernais resultados desta
seção, sua dernonstração pode ser encontracla em [26].

Seja G uln grupo topológico e M u¡n espaço. Um sisterna de transformações
de coordenadas etn M corn valores em G é uma cobertura aberta {{/"} d" M e uma
coleção cle aplicações contínuas gùtr : Un f) Up -+ G tais que g.¡1(x) o gp1@) : go1(x),
senrpre que Ø e U,"nUpn{/r. Virnos acima que toclo espaço fibrado clefine urn sistema de
transformações cle coorclenadas e verernos agora que a recíproca tarnbém é verclacleira.

Teorema 3.4 (Teorema de construção) ,Sejam G um grupo de homeomorf.-smos de

T e {(1"}, {Sl"p} utn sistema de transformações de. coorder¿adas ern un'L e.-spo,{'o M com
ualores em (.]. Então e.xiste um fibrado ß com espaço bø.se M , fibra T , grupo e.strutural
G, uizinhanças coordenadas {U"} " 

transfot'rnag:ões de coordenadas {g"p}. Mais ainda,
quaisquer dois tais fibrados .sõ,o equiualente.s,
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O fibrado produto é um fibrado do tipo produto cartesiano M x ?. Urn fibrado
trivial é um fibraclo equivalente a um fil¡rado produto. Apresentarenìos agora urna
conciição para Lrur fibraclo ser trivial.

Seja X um fibraclo colrì grupo estrutural // onde // é urn subgrupo cle G. Poclemos
considerar X couro um fibrado com grupo estr'utural G. Este fibrado é a G-imagem
de X. Quanclo este for urn fibrado trivial dirernos que X é G-equivalente ao fibrado
produto.

Lema 3.5 Seja X um f,brado corn grupo H e transformações de coorder¿adas {g"B}
onde H é urn .subgrupo de (]. Entõ,o X é. G-equiualente ao fibrado produto se, e .somente
se, e.r'istirem aplicações contínuø"s À., : Uo -+ G tais que g*p(r): ).,(")o)p(r)-l , po)"a
todor€U"aUp.

Definição 3.6 U'm fibrado B tal que suo, fibra T é um espaço uetorial real e seu grupo
estrut'ural G é um grupo de tran.sformaçõe.s lirteares é. chamado um frbrad,o vetorial.

Nurn fibrado vetorial pode-se incluzir uma estrutura de espaço vetorial para cada
urna cle suas fibras Tr: n-r(r). Mais aincla, o conjunto de todas as seções de um fi-
brado vetorial define um espaço vetorial. Tambérn, se o espaço vetorial ? tiver dimensão
n, então B é trivial se, e sornente se, 6 possui n seções linearmente independentes enr
cada fil¡ra, ou equivalentemente, se é possível definir bases variando continuamente
para as suas fibras, veja [20, teorema2.2, página 18].

Urn fibrado diferenciável é um fibrado onde todos os espaços envolvidos são
varieclades diferenciáveis e todas as aplicações são diferenciáveis (C-).

3.2 Estruturas afins
Começarnos este capítulo definindo estrutura afirn para uma varieclacle diferenciável.

Veremos que todos os toros aclmitem estruturas afins e depois definiremos estruturas
afirts variantlo tliferenciavelmeute para as fibras de um fibratlo cle toros.

Definição 3.7 Dizemos que u,ma uariedade diferenciáuel X" admite. un'¿a estrutura
aß'rn qu,ar¿do X o,dmitir um atlas diferenciáuel cujas m,udanças de cartas forem res-
triç:ões de aytlicaç:õe.s afins d¿ IR.".

gllg

Exernplo 3.8 Toclos os toros achnitem estruturas afins
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Exemplo 3.9 Unra su¡:erfície couexa e fechacla aclmite uma estrutura afun se, e so-
mente se, sua característica cle Euler é 2erc.124, página 189]

Definição 3.LO Sejam (Xi',At) e (Xi,Az) uariedades com estruturas afins At e Az.
Dizemos que utno, aplicaçã,o contínua Í , X, -+ Xz é uma aplicação afrrn quando sua
representaçõ,o em coordenad,as locais for urna restriçõ,o de uma aplicaçã,o af,m entre
abe.rtos de lR".

Por exemplo, quanclo'lf': ffi está, rnunitlo corn sua estrutura afim canôrtica As,
urna aplicação afim cle 'lf" é uma aplicação incluzicla por urna aplicação afim de lR" pela
projeção canônica ¡r : lR" -> '1f".

Seja X unl fibraclo rliferenciável com fibra tí¡rica 'll" sol¡re M , cortto em 3.1.

Definição 3.11 As fibras de X possu,e'm urn(r estrutura afim variando diferenci-
avelrnent e quando for pos.síuel obter uma reduçã,o do grupo estrutural de X ao grupo
dos dife.omorfi.smos afins d,e (T", Ao), de tal modo que as mudanças de coordenadas
sejam aplicaçõe.s diferenciáueis, onde Ao é a estrutura af.m canôr¿ica de Tn.

Ma,is especificarnente, quando pudermos clefinir novas cartas para o fil¡raclo X ,þ" ,

[/." x ']f" -+ n-t((I,"), cle tal forrna que as rnuclanças cle coordenadas lt.oB : Un ñ UB +
Afim(lf") tenhanr valores no grupo Afim(1[") e estas sejarn aplicações diferenciáveis.

Se as fibras de um fibrado X admitirem urna estrutura afim variando cliferenciavel-
mente, então podemos definir estruturas afins para cada uma de suas fibras. De fato,
suponlramos que ?þ, i Uo x 'lf" -) n-'(U") sejam as cartas de X da definiçã,o acima
conr nrudanças de coordenadas hoB: UoñUp + Afirn(1|"). Seja ø € M com x €, Uo.

Na variedade cliferenciável zr'-l(ø) podemos definir uma estrutura afim Ao induzida de

,40 pelo difeornorfismo ry'o,r. A pergunta que deve ser respondida então é a seguinte:
se ø € U,ñUB então Ao : AB? De fato estas duas estruturas afins são iguais porque
as nrudanças de coordenadas do fibrado X,, lt,op, são aplicações afins de 'lf', de modo
que a aplicação iclenticlade id : (n-t(x),,Aò + (n-1(ø),A.) é urna equivalência afim
entre estas duas estruturas, corno é ilustrado no diagrama abaixo.

T,,, AO
,þþ,r,

-l

r-t (r), Ap(

J

)
¡d

)

)

h"B@)

T,,, AO
tþn,, 

.

-l

r-t(r), A,

Poltanto c¡uanclo urn fibraclo cle toros X possuir uma estrutura afim varianclo clife-
renciavelmente ¡rara suas fibras, poclemos clefinir estruturas afins para cada fibra de X
cle tal moclo que estas esttutulas afins variam cliferenciavelmettte de fibra para fibra.
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3.3 Fibras coerentemente orientadas
Seja X um fil¡rado cliferenciável com fibra típica'lf" sol¡re M"'.

Definição 3.L2 Dizenxos que as fibras de X estã,o coerentemente orientadas quando
o fibrado tangente às fibras de X for um fibrado orientáuel.

Mais especificamente, para cacla p € X consiclere a derivacla dn, : TrX -+ T,M,
oncle r¿ : ¡r(l¡). Seja Io - ker dtro. Logo, Ð, é o subespaço de ToX tangente, *- p,
à fibra cle X que passa por p. Assim a aplicação I clefinicla por l(p) : Xp clefine urn
calnpo cle n-pliunos em X:

Ee-To n-t (r)

Portanto, clizemos que as fibras cle X estão coerenternente orientaclas quando o

carnpo de zl-planos I for orientável no senticlo cle [5, página 35].

3.4 Existência de estruturas afins

Corno foi visto llos enunciados dos Teoremas A e B, precisarnos investigar a

existência de estruturas afins em fibraclos de toros. Esta existência é caracterizada
nesta seção.

Lema 3.13 Seja X um fibrado diferenciáuel sobre M com fibras coerentemente ori-
entad,as T2. Entõ,o é possíuel definir uma estrutura afim uari,ando di,ferenciauelmente
po,ro, o,s fibra.s de X.

Dem: Seja X unr fil¡rado diferenciável corno em 3.1. Consideremos urna métrica
Rienrir,nniana ds em X. Para cada carta ço : Uo x'll2 + n-'(U,,), por restriçã,o,
tenros urna ¡nétrica Riemanniana ds em n-r(U"). Se ø € Uo, via o difeomorfismo
go,, ;1f2 -+ n-t(r), ternos uma métrica Riernanniana ds em n-t(*) e urna métrica
Rietnanniana induzicla ern'1f2, a qual será clenotacla por dsr,". Pela pro¡rosição 2.15
podenros induzir urna estrutura complexa ern ('1f2, r/.so,r) que o torna urna superfície cle

Rienrann. Pelo corolário 2.37 existe urna ecluivalência conforme entre este ('1f2, r/.s.,,,) e

o toro m,*g6t, /",, , ni,*E(Ð -) ('1f2, r/.s.,,").

R2

n1/rÐ -+ ('1f2, ds.,,,) "", n-t (*)



Definimos a seguinte aplicação afirn:

oo*", er : (1,0) € R2, t

ao,, : T2 + R2

FG,t¿"þ)

o",,([t]) : ltt"t ¡ t2u"(x)].

_ (tt,tr) € lR2 e [ ]. denota as classes de equivalência em

I ,uq (ø) )

Definimos as novas cartas do fibrado X por:

1þo,r:T2 ---+ zr-t(ø)

1þo,r: ?opofo,roao,t

Corno a métrica varia cliferenciavelmente para as fil¡ras cle X vernos que a aplicação:

IJo 
-) 

R2

æ >> u*(x)

é diferenciável. Mais ainda, as cartas ry'o,, podem ser definidas em abertos:

1þo i Uo x 'lf2 
-> 

T-r(Ur)

{;o(x,, [t]) : go,o o f.',, o o",,([t])

Vejarnos que as transformações de coorclenaclas são aplicações afins do toro. Para
isto suponhamos que ø € U* ñ Up. Ol¡serve que as aplicações ?a,a i ('1f2, d.so,r) ->
n-t(*) e ?þp' (T', dsp,,) -+ r-r(æ) são isometrias. Logo a aplicação ?;I o ?p,, 2

(T2,d.sB,,) -) (T', d.s,,r) é uma isometria cle 112 e assim é urna aplicação confonne ou
anti-confornìe, mas cle qualquer forma grlro?8,, é afim. Como as aplicações /;| e fp,"
são equivalências conformes segue que

R2Fætf",1, " 
g;:, o g p,' o¡r,', ffi -+
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é unra aplicação confomre ou anti-conforme. Finalmente, colno as aplicações f¿a,c ê dB,a

sãoafinssegueque?r;otroúp,,:d*,1,oÍ;,LoVl,t,ogg,ro.fB,,oap,réumaaplicação
afim cle'1f2.

Pelo teorema cle construção cle fibrados 3.4 podernos construir urn fibrado X' corrt
vizinlranças coordenaclas {t{,} e transformações cle coordenadas g'.u : U,, f) UB -+
Afirrr(lf2), S'"¡t(tr) : ,þ;,t, o ,þ8,,. Afirtnamos que este fiblatlo é equivalente a X, cle

moclo clue a constmção acirna clescreve apenas uma reclução clo gtr.lpo estrutural cle X,
do grupo clos difeomorfismos cle 'lf2 para o gÌupo clos clifeornorfismos afins. Para provar
isto usaremos a caracterização cle fibrados equivalentes exibicla em 3.3. E suficiente
definir as aplicações:

)o : (Jo --+ Afirn(112)

l"(r) :fn,,octra,o

Logo, g'"rr@) * À*(r)-t o g.p(r) o Àp(ø). Portanto os fibraclos X e X'são equivalentes
e assim a construção acima descreve uma estrutura afiur variando cliferenciavelurente
para as fibras cle X. I

Como veremos a seguir este fato não se generaliza para dimensões maiores.
Seja G[ o grupo dos clifeomorfismos preservando a orientação de'l[" e seja G! C Gi

o subgrupo dos difeornorfismos afins preservando a orie¡rtação de '1f". A inclusão i :

Gi + Gl intluz homomorfismos i,ç : r¡(G!) -> r¡(Gi). Vamos construir urna retração
r:Gi + G': (roi: i). Fixemos ro €'lf" qualquer. Seja f :T" -)'lf'difeornorfismo
qualquer en Ol. Sabernos que I/1(T"rZ) = Zn e f/1('lf',R) : lR". Tarnbém tetnos
que,f induz uma aplicação linear "f., : H1(T",R) + //r('lf",R), "f- : lR" + IR" tal
que f*(Z^) C 2". Como / é inversível temos rye f:dZ) : Zn, e assim poclemos
passar .f. uo quociente para obter um difeomorfismo ,f1 : 'lf" + T", T" : W. Observe
que ,f; é um clifeornorfisrno "linear" de 'lf" tal que /;([0]) : [0]. Logo não poclemos

clefinir r'(/) : /. pois este não está fixando os elementos de G|. Devemos definir então

"(/Xt¿]) 
: t/.(t) + iór¡ --,f-(oo)], on.l* ffo) é qualquer'fixaclo ponto cle IR" sobre

f @o). Observe que r'(/) é o único difeomorfisrno afim cle 'll" homotópico a .f e tal que

"(/)("0) 
: 

"f(,¿'o).(lorno r o'i : i tenros que os homomorfismos ig : n¡(Cii) -+ n¡(G'i) são injetivos
pala toclo A > 0 e assirn poclemos consiclerar r¡(G']) como subgrupo de zr¡(f-Ji).
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Lema 3.L4 Se Ttara todo È > 0 tiuermo.s 
"*(G'å) 

: nr(Gi)t entã.o qualquer fibrado
diferertcióuel X sobre qualquer CW-complexo M com fibras coerentemente orientad,a,s
T" ad,mite uma estruturø afim uariand,o di,ferenciauelmente para, suas fibras.

Inuersamente, se rk"(G:) t noopÐt para algum ko ì 0 então eriste um fibrado
diferenciduel X sobre a, esfera,gÈo+t com fibras coerentemente orientada.s Tn para, o
qual nã,o eriste estrutura afim uariand,o diferenciauelmente po,rl, suas fibras.

Dem: Seja A'o espaço cle toclas as estruturas afins em'lf'. O fibrado X induz um outro
fibrado X¿ sobre M contfibra .4", oncle X¡ é o conjunto das estruturas afins para fibras
de X. Claramente X admite uma estrutura afim variando diferenciavelmente para suas

fibras se, e somente se, o fibraclo X¿ adrnite uma seção diferenciável.
Afirnramos que Gi é horneornorfo à Gä x A. De fato, fixer¡ros urn ponto base

øo € 'lf" e a estrutura afim canônica de '1f", ,46. A cada difeomorfismos / e G,;
associarnos o par ("(/), ¡(Ao)) oncle r(/) foi definiclo acima e f (Ao) é a estrutura afim
de 'lf" induzicla por "4s e por /. Afirmamos também que tal aplicação é uma bijeção
porque ela é inversível: se (r(/), ¡(rao)) e Gi x A' clefinirnos / e G'; como sendo o
único clifeornorfisrno homotópico à r(/), satisfazendo "f(øo) 

: r(,f)(Øg) e / : ('1f', Ao) +
(T",f (Ao)) é afirn. Daí temos que r¡(Gi) - r¡(Gi) x rk(A") para toclo k à 0.

Se n¡(Gi) : n*(Gi) para toclo k > 0 então îk(A) é trivial para todo k. Agora
podemos utilizar a estrutura celular de M para definir uma seção diferenciável do
fibrado X¡. Primeirarnente escolhemos arbitrários pontos (esttuturas afins) sol¡re as

O-células de M. Visto eue n6(.4n) : 1 A é conexo por caminhos, e assim podemos
estencler esta seção para a parte do fibrado X¡ sobre o l-esqueleto de M. Pata cada
2-célula de M, a construção acima nos descreve uma aplicação ,91 + A'. Como nt(A")
é trivial, a seção acima pot{e ser estendida sobre a 2-célula considerada. Logo podemos
construir uma seção de X¡ sobre o 2-esqueleto de M. Visto qrc Tk(An) : 1 para todo
å ) 0, esta seção pode ser estendida indutivamente sobre M.

Inversatnente, suponharnos que 7rlco (GÐ + Tkr(Gi) para algum ko 2 0. Considere
uma aplicaçã,o f : ,Sho -t Gi que não se deforma a uma aplicação de .9Èo em G[. Use
esta aplicação para identificar pelo bordo dois fibrados triviais'lf'x Deo*r, onde Dko+r
é o disco unitário fechado de dimensão åo + 1. Este fibrado, assim definiclo, não admite
nenhutna estrutura afim variando diferenciavelmente para suas fibras, visto que, uma
tal estrutura nos daria uma homotopia entre a aplicação / : $ßo -+ Gi e urna com
inragern ent Gf;, o que contraria a hipótese. t

lQueremos clizer com esta igualclade que toclos os hornomorfismos injetivos iç : r¡((|f;¡ -+ rx(G|)
são sobrejetivos.

2Aqui o homomorfismo injetivo i¡ : r¡o(Gi) -+ zr¡"(Gi) não é sobrejetivo.
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Observação 3.15 O lema iì.13 segue do lenra 3.14 uma vez que G'! é reftato por
defornração d,e Gl. Este fato é bem conheciclo e sua clernonstração pocle ser encontrada
ern [9]. Apresentarernos aqui uma demonstração direta deste fato, utilizando o rneslno
métoclo utilizaclo na clernonstração clo lema 3.13.

Dem: Precisarnos definir urna homoto¡ria H : I x G'20 + G2¿ tal que //(0, f) : f ,

H(I,f):r("f) eH(t,f):f sef eG:!.
Seja / :'lf2 -+'lf2 um difeomorfismo qualquer em Gl. Consiclerernos no dornínio cle

/ a métrica canônica (, ) t{e 'lf2 e no contra-domínio de / a rnétrica induzicla por .f,
f 1,):

,f ' 
(11" <, >) -| (T" f <, >)

Portanto / se torna urna isometria. Vamos obter um caminho contínuo em Gl liganclo

/ à r(/). Considere a métrica em 'll2 induzicla pelo clifeornorfisruo afirn r(l'). Como /
e rU) são hornotópicos, existe urn caminho contínuo de métricas rn¿ liganclo a métrica

f 1,) à rnétrica incluzida por r(/).
Fixemos um ponto ro € T2.
Para cada uma destas rnétricas m¡, pelo corolário 2.37, obtemos um toro conforme,

quociente de C por urn lattice f(l,u¿).
Como temos um ponto øs fixado em '112, existe uma única equivalência conforme

a& -+ (T',rn¿) que induz urn difeomorfismo fi: (T2,<,>) + (T',rn¿) tal que

fr(*o): f@o).Deste moclo, podernos definir a desejacla homotopia por H(t,f): fr.
Isto demonstra que Gl é retrato por clefomração de G'2¿. Logo zr¡(G') : o*(G''a)

para todo & > 0 e assim o lema 3.13 segue do lema 3.14. ¡

Observação 3.16 É b"* conhecido o fato que, se n) 6, nem todo difeomorfisrno de
'lf" é isotópico a um difeomorfismo afim. Logo ns(GÐ # "o(Gi) 

se n à 6. Também
sabe-se que, para n ) 7,, as componentes conexas de Gi e Gi nã,o são homotopicamente
equivalentes [2, Teorema C]. Logo a correspondente afirmação clo lema 3.13 para'lf'é
falsa se r¿ ) 6.



Capítulo 4

Teorema A

Este capítulo é dedicaclo exclusivamente à clernonstração clo Teorema A

4.L Teorema A
Teorema 4.L Seja X umfibrado diferenciáuel comfibrasT" sobre uma uariedad,e com-
pacta e coneta M"". Supot¿h,amos que as fibras de X este.jam coerentemer¿te orientadas.
Entã,o existe uma açõ,o localmente liure de IR" er¿ X cuja.s órbitas .sã,o iguais às fibras
se, e son"¿ente. se, as seguintes condições .sã,o .satisfeitas:

1. é pos.síuel d,efinir uma estrutura af,m uariando diferenciøuelmente para 0,s fibras
de X,

2. o fibrado uetoríal Y sobre M com fibrø H1(T", R) é triuial.

Observamos primeiramente que a hipótese das fibras de X estarem coerentemente
orientadas é urna condição necessária para a existência de uma tal ação pois, um
conjunto de geraclores infinitesimais para a ação define unìa orientação para o campo
de n-planos E, onde este é o campo formaclo pelos espaços tangentes às fibras cle X.

Antes cle passar para a demonstração deste Teorema, varnos apresentar a construçã,o
do fibrado vetorial Y.

Seja X um fibraclo diferenciável com fibra típica'll" sobre M"',, co:nto ern 3.1. Sejarn
gaB : Uo ñ Up + Ditr(l|") as muclanças cle coorclenaclas cle X. Portanto, para cada
r € U,rñUp, g"r¡@) : 'll" -+ 'll" é um difeornorfisrno cle'11". Portanto este difeomorfisrno
inchrz um homomorfismo em homologia:

g'"p@) : //1(1f", R.) -) 11r (11", R')

50
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Couro //t('lf",R) : IR", eutão g'"p(x):.1R" -+ lR" é uma aplicação linear. Pelo
Teorema de Construçã,o cle Fibrados, 3.4, podemos construir um fibrado vetorial Y
coln as rnesrnas vizinhanças coorclenaclas cle X, espaço base M e transfonnações de

coorclenadas as a¡rlicações lineares g'"p(x): lR" -+ lR".

Conro Hr(T",Z') : Z" C lR" e cotlto g"p(x) são clifeornorfisrnos temos que
g'"p@)(Z") : 2". lsto quer dizer que se pocle dar à Y o grupo estrutural discreto
S L(n,,2).

Agora suponhamos que as fibras de X admitarn uma estrutura afirn variando di-
ferenciavelmente, oncle em X estão definiclas novas cartas ry'o e novas mudanças de

coorclenaclas hop: UnOUB -, Afirn(lf"). Portanto, pala cada r € Uoì[l¡j, podemos
escrever:

h"B@).lt): [A"tt@).t + s"B(ø)]

orrcle [ ] denota a classe cle equivalência (elementos) tle '1f" : Y;.
Daí as incluziclas em homologias são as aplicações lineares:

h'"rr@): lR" -+ IR'

h',,j(x) .t : A"p(x) .t

e este é o fibraclo I/ consicleraclo no enunciaclo do Teorerna A. Passemos agora a cle-

monstração deste Teorema.

Dem:

IDA: Denotaremos a ação citada no enunciado por F: lR" x X -> X e consideraremos
X urn fibrado corno enr 3.1.

1. Procurando obter ulna maior clareza na exposição, suponharnos que n : 2. O caso

geral é provaclo de rnaneira inteiramente análoga.
Seja g., : U," x 1f2 + n-t(U*) urna carta de X. A ação F induz, por restriçã,o, urna

ação ern r-t(U,,), F: R2 x¡r-r(U") -+ r-r(U"). Pelo clifeornc¡rfismo p., temos então
urna ação eur Uo x 'lf2:

Fo 
' 
R' x (ll. x T') -+ 

(Jo x T2

F*(t, r,y) : ?nr o F(t, V,@,y))
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þ

\\

(
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Agora suponhamos que go e pp são duas cartas de X tais clue U*nUB I Ø. Neste
caso, podemos clefinir as ações Fo e FB nesta intersecção e, como verifica-se facihnente,
temos:

Fo(t, x,y) : g;r o gp o FB$, çttt o g*(r,y))

Como 1f2 é o toro canônico ^91 x .91 vamos consiclerá-lo como o espaço base clo

recoll'imento universal canônico p : R.2 + 1f2. Fixernos pontos bases 0 g R2 e o :
p(0) e 112. Deste modo, se definirmos a relação cle equivalência em 1R,2, t - t' se e
sornente se t - tt e Z x Z, entã,o teremos:

r¡z R2 R2

f(e1, e2)

Seja 21,,o¡(F") o subgrupo de isotropia I de (r,o) pela açãa F.'. Logo, sabemos

q"" ff4¡ 
È {t} * '1f2. Portanto, temos que 21",,)( F,) é gerado por dois vetores

linearrnente independentes sobre IR, digarnos uo,1(ø) e uo,2(r). Mais ainda, é claro que
podenros escolher estes vetores de tal forma que as aplicações u..,r¡ ua,2 : Uo + IR2 sejarn
diferenciáveis. Observe que, corno o fibraclo X possui fibras coerentemente orientaclas,
poclenros escolher toclas as bases {r.,r(*),uo,2(r)} com a rnesma orientação.

Bm û{., x IR2 defininros a seguirtte relação tle equivalência:

(r, t) -cr (r',t') {+ fi : rt e t - t' e I1,,.¡(F")

lSe(ìéumgrupocleLieese(p:GxX->XéumaaçãoentãoosubgrupodeG,I"(g)={g€G:
ç(g,t) = c), é ch¿urrarlo strbgrupo de isotropi¿r de r € X. Sabe-se que a aplicaç:ão g, : CJ -+ X
pocle ser passacla ao c¡uociente para clefinir utrr clifeotrrorfistrto ,p', # -+ 0r(ç\.

þ

I
¡
i
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A classe cle equivalência cle (æ,t) será clenotacla por [ø,t]o e a projeção quociente
por p., : IIo x lR2 + u'Lx'R2.

Portanto ¡roclemoslänstruir o seguinte cliagrama comutativo:

uo

TT* 'lf2 ------) 
U^xlR2 ------+ uo T'2

oncle as setas horizontais são clefiniclas por:

idxp

X

I
X

lR.2 

-> 
[/. x R' 

--] 
Uo

""J

T2

¡d

X

J
X

U* x lR2 ->
(r, t) +

U* x lR' -+
(x,, t p o,1(x) * tzu 

",2(t))(r, t) +

[J. x T2

F"(t,, (r,o))

u'xR2 -) LJo x T2
Èq

[x,, tp o ¡(x) * tzu o,z(a))"

[ø, t]. r+ F,(t,, (r,o))

Uo xT2 -)
(', [t]) r+

onde t : (trrtr). Agora considere as cornposições indicaclas por estes dois diagrarnas

Go:(JoxlR2 
-r 

UoxT2

G,(æ,t) : Fo(t,p..¡(a) + tzuo,z(x), (x,,o))

Go : Uo x 'lf2 
-> 

(Jo x T2

C"(r, [t]) : F.,(tp..,1(x) + tzu..,z(ø), (ø, o))

Portanto o cliagrama al¡aixo cotnuta:

uo R2 g [J,., xT2

J
idxp

X

J
id

IJ. x T' "l , (,J,, x T2
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Agora estamos prontos para definir as novas cartas cle X, as quais induzirão a

estrutura afim procuracla:

$n : Uo x T2 
-> 

n-'(U,)

4,*(r, [t]) : po o G,(r, [t])
: tpo o F*(t1un¡(r) * tzu*,2(r), (ø, o))
: F(t1uo,1(r) + t2uo,2(r), ç.(r,o))

Clararnente ternos que zr o r/."(2, [t]) : r.
Precisarnos analisar a mudança de coorclenadas entre cluas tais cartas. Prirneira-

rnente varnos investigar a aplicação úo,t,: zr-1(:u) i T2, ondety'.,,,([t]) :'ú."(r, [t]).
Como ,þo,, é um difeornorfismo, se p € n-'(r) então existe urn único [t] € T2 tal que

p: ?oo F,,(t1uo,1(r)+ t2uo,2(x), (r,o)): F(t1uo,1(t) + t2uo,2(x),, po(r,o)). Portanto
poc{enros concluir: seùìpre que urn ponto p € r-t(x) estiver esclito nunìa clestas cluas

fornras então tþ;,t (p) : ttl.
Agora sejam rþ" e rþp duas clestas novas cartas tais que U,OUp * Ø. Se x € UoñUB,

precisarnos computar 1þ;,ro tþp,,: 'lf2 -t'1f2. Ternos:

úi), o rþ p,"([t]) : rþ 

",1, 
o gc p o Fp tpp¡(x) ! t2uB,2(x), (r,u)

- 1þ;,:, o gp o põ' o pd o Fù up,1(x) ! t2up,2(æ),, plt ogB(x,o)(,,

.-

'fÊ

U^^ (

)
: ,þ,,1o tt(a o f,(truo,r(o) + t2uB,2(x), ?;r o pt¡@,o)

- tþ;,lo r(trup,r(r) + t2up,2(x), vBþ,ù)

t

U

L

X tY^

1i r

L

NT$
þ

ú^ouÊ

L

e



4.1 Teorerna A" bb

Mas observe que poclernos clefinir uma a¡rlicação cliferenciável .s.,p : U¿ l'ì U¡¡ + R2

tal que:

F(.s"¡j(x), p"@,o)) : pp(x,o)

Logo,

ttupr(n) | t2uB,2(x), F(s"¡¡(c), ?."(x,,o))tþo,', o rþ r¡*(tl) = rp;,t, o F (

: ,þ1,1," 
" 

(,1trp,r(o) ! t2uB,2(x) + .s.,r¡(¿), ?o(x,o)

up,

Existe uma aplicaçåo cliferenciável Aop: U,;, -> GL(2,,R.) tal que:

A,¡@): l;iii1;l xZti:N e A,p(r)' (, )l
(" )l

uo rl
ua12

ulJ, '(')l,@)l

Assinr, A"p(*) é simplesrnente a matúz muclança de base, da base {oo,1(ø), u.,z(x)}
paÌa a base {up,r(x),uB,2(:v)}. Pottanto:

,,1,*)" o rþp,,(tl) : rþ,,r, " F((r,rri,,r, + t2At2p(x) + "lo1'¡)

,þl,l o rþ;,,(tl) : rþ.,', o f (trlttu(n)u.,1(x) + tÁ?,tu@)u,,2(u) *

t2A!"20@)uo,r(c) + tzA?,20@)r*,r(r) * s,p(x), g,(æ,o)

:rþ*,L" r( (rrorh|,, + tzAt2u@))r.,,('¡ +

(rroroO, + t2A2,2o@))r",r1'¡ * sop(¿), ,,(*,o))

Também, de modo diferenciável podemos escrever:

s^p(x) : sr.p(æ)uo,,(") + s2.u@)a,,r(r)

Finahnente

u,r,1(r) *

trA2*tu@) + t2A!lo@) + sl,¡(:u) uo,z(r), 9,"(r, o)
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E assirn, pela discussão feita anteriormente sobre a aplicação úJ,f, obternos:

,þo,', o ,þt*(tl) 

=l;!,A\,rr* 
lo:*3ì- "'*p(*) , hA?:,r(r) + t2A?]o@) + .slo(ø¡l

Seja /z*p(z) : ,þ;,', o ,þp,'. Bntão, ternos que /lop : U.ìU¡1 -> C*(112)' Mais

ainda, colno toclas as escolhas acirna foram feitas cle tnaneira cliferenciável, segue que

hnB é uma aplic.ação cliferenciável e para todo ø € ¿,/,, n UB temos que:

h,B@): 'lf2 -+ 'lf2

h.*p(x).(ttl) : lA"p(*).t + .t"p(r))

é claramente unra a¡>licação afim cle '1f2. Isto clefine uttta estrutut'a afitn varianclo dife-

rencia,vehnente para as fil¡ras cle X. Portanto, concluítnos a cletnonstlação cle 1.

2. Varnos construir o fibraclo vetorial Y. Para cacla t e M, clevemos cottsiclerar a

linearização dos clifeomorfismos /zoB(r) : 1f2 I T2, definidos acirna. Isto é, devernos

consiclerar os difeornorfismos lineares:

å'"p(ø) : R.2 -) R2 oncle h'.u@).t : A"B@) 't

Pelo teorema cle construção de fibrados 3.4, podemos construir urn fibraclo vetorial

Y conr base M, fil¡ra R2 e transfortnações de coordenadas h'op.

Para mostrar que Y é um fibrado vetorial trivial deve-se encontrar cluas seções de

Y linearrnente inclependentes em toclas as fibras. Couro a ação F : R2 x X -+ X é

localmente livre, se {u1 ,wz} é uma base qualquer de lR^2, podemos considerar geradores

infinitesimais de F determinados pela base {rt,*r} que são dois campos de vetores

X1 e X2 em X linearrnente independentes em todos os pontos, comutativos e tangentes

às fibras de X. Sabe-se que os fluxos destes carnpos são definiclos por:

4:R.xX -+ X

F¡

Agora cortsiclere a$ llov¿rs cartas tlo fil¡ratlo X:

(4.1)

pui(.sFp.s )

tþ,, : (1,, x 'lf2 -+ "-t(U")



Oonsicleranclo as restrições clos campos rY1 e X2 a r-r(Un), via o clifeornorfismo ry'o,

poclerrros construir calììpos lt eUz no produto (lo xT2. Os flrrxos destes campos são

definiclos por:

.f.,,¿ : IR x (tJ" x T') + Uo xT2

f*,;(s,, x,Y) : ,þ*t o F(sw¿, ,þ"(*,Y))

Afinnamos que, neste procluto, tais campos cle vetores são constantes nas fibras,

isto é, eles são clefinidos por campos constantes nas fibras. Provemos isto.
Fixemos r € MI e consiclerelnos somente as fibras sobre n. Eur n-'(*) os fluxos dos

canìpos Âr e .Ïz são:

4,,:Rxn-11r) + zr-t(ø)

F¿,"(",P) : F(su¿,P)

Os fluxos f,,,¿ tarnbém induzetn fluxos nas fibras d,e Uo x 'lf2:

ln,i,,;Rx'lf2 -+ T2

o 4,,(.s, ,r",r([t]))
o F(sw¡, F(tpo,1(x) * tzuo,z(x),, g"@,o))

onde t : (tr,tr).
Podemos escrever o vetor u¿ ern termos da base {r.,t("), uo,2(x)}:

w¿ : 4,@)u.,1(r) + d,r@)uo,z(x)

de tal forma que as aplicações c'o,r,clo,r: [Jo -l IR sejarn diferenciáveis. Portanto

.f o,;,r('s, [t] ) :'i"-,1
, -1: rþo,;

fn,;,,(s,,[t]) : ,þn,',o F(r":-,r(r)t'*,1(r) f sci,,r(r) u,,,2(r) *
\\

tluo¡(x) ! t2uo,2(x), ç"(*,o) )
- ttrt o r(çr":*.r(") +ú1)uo,¡(") + (sci,r(z) *t,2)u,,,.¿(r), p*(*,o)_ y.t,:t 

\: [.r"1,,,(r) + t1 , .sci,r(x) + ¿r]
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Isto significa que o fluxo .fo,¿,, é incluziclo clo seguinte fluxo em lR2:

in,¿,,.lRxlR2 + IR2

.fn,;,,(-s, tt,tz) : (sci,,(:u) * úr , sci,r@¡ * tz)

o qual é o fluxo clo seguinte carnpo constante em lR2 : (cL,t@),c'*,r(r)). Isto demonstra
que os caüìpos incluziclos nos ¡rrodutos {/o x 'lf2 são constantes em cacla fibra, e assim
terminamos de provar a afimração acirna.

Olrserve que, deste moclo conseguimos clefinir cluas seções locais cle Y soble {,Io

oo,¡ : IJo -f U* x R'

on,¿(t) _ (*, 
"'*,r(x),c:*,r(x))

Observe que elas são lineannente independentes nas fibras.
Afirtnauros que, de fato, estas seções ¡roclem ser definiclas globaluente em Y pois,

cottìo as novas transformações de coorclenadas de X são aplicações afins de '1[2, as
seções c,z,i e ø¡1,¡ coinciclern na iutersecção U,,I Up e assirn elas podenì ser estendiclas
até UnU(lp. Couro M é compacto, poclemos definir as requeridas seç:ões de Y.

De fato isto é verdacle ¡rois as seções oa,ie o¡t,;sã,o clefinidas com a ajucla cle campos
globais definidos em X. Basta observar o diagrama abaixo:

(J.n[/B xT2 'þP, o-'(ILonup) 4 u,ñUp xT2

paracada x€UoñUp:

T2\n-'1*¡%f
O teoreura cle construção de fibrados nos diz que deveruos identificar (loñIlp xT2 C

U¡i xT2 com U." flUp xT2 C (Jo xT2 via as transfcrrmações de coorclenaclas ho¡j.
Corno as seções o¡1,¿ e ø,r,; são definidas através cle campos globais de X, segue que os
clifeonrorfistnos /rop vão icleutificar estas seções na intersecção. Logo poclemos estencler
estas seções pata a rmião U"U UB.

Cotrto Y tetn cluas seções lineamrente inde¡renclentes nas fibras segue que I/ é um
fi braclc¡ vetc¡ria,l tlivial.
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Aclui terurinamos a prova cle 2. e assim a icla clo Teorema A

VOLTA: Sejarn tþo ; Uo x T2 -+ n-'(U") as cartas do fibrado X que incluzem urna
estrutura afim ¡:ara as suas fibras, com muclanças cle cootclenaclas:

It,o¡3 : [Jo n (ls -+ Afirn(112)

tt *p(r) : ,þ;,t, o 'Úþ,, ,1f2 -+ 'lf 2

h,*p(r). (ttl) : lA"t¡@). t * .s"B(c)l

Do mesmo modo que foi feito anterionnente, poclemos consiclerar apenas a parte
linear clos difec¡nrorfismos h,B@): 'lf2 + '1f2 para definir:

À'"8(ø) : R2 -+ R2

h,',B(x)'t : A"B@) 't

Pelo teorema cle construção 3.4 podemos construir o fibrado vetorial Y com base

M , frbra lR.2 e transforrnações de coordenadas å'.0.
Portanto, sernpre que ternos uma estrutura afim variando cliferenciavehnente para

as fil¡ras cle X podemos construir o fibrado vetorial Y com fibra lR2. O problema é

que não se sabe se ele é trivial ou não. Como seções de Y corresponclem a campos de
vetores de X tangentes às fibras e invariantes por translações temos que Y é trivial se,

e sornente se, X possui clois carnpos de vetores linearmente indepenclentes, tangentes
às fibras e invariantes por translações. Destes campos de vetores, pocle-se construir a
ação locahnente livre de lR.2 em X cujas órbitas são iguais às fibras. I

Observação 4.2 Na dernoustraçåo clo Teorerna A, estamos consiclelanclo IR" como o

recobrimentouniveralcle'1f",oespaçoqueforneceotenrpoparaaaçãoF:lR"xX+X
locahnente livre e corno //r(11",1R.).



Capítulo 5

Teorema B

Este capítulo é cleclicaclo exclusivarnente à clemoustração do Teoretna B.

5.1- Teorema B

Teorema 6.L Seja X umfibrado dife.rencitíuel comfibrasT" sol¡re. uma uariedade com-

pacta e cor¿erl, M"' . Suponhamos que ús filtras de X estejarn coerentemente orientadas.

Se

m12 e M éorientduel

entã,o eriste uma øçã,o localmente liare de IR" soüre X com órbitas iguais às f,bras.
Mai.s ainila, se qualquer unla ilestas três hipóteses é suprimid,a a conclusã,o nã,o neces-

sariamente será uerd,øileira.

Para r¿ : It rn qualquer, a desejacla ação clarameute existe: ela é definida como o

fluxo cle urn campo de vetores não nulo e tangente às fibras de X. Portanto poclemos

supor que n : 2. Pelo lema 3.13 podemos supor que existe uma estrutura afim va-

riando diferenciavelmente para as fibras de X. Pelo Teorema A deveuros investigar a

trivialiclade clo fibraclo Y.
Como estamos cousiclerando ern X unla estrutura afim para suas fil¡ras, as tratts-

formaç:ões cle coorclenadas cle Y, clescritas enr 4.1, são linearizaç:ões c{as transforurações
cle coorclenac{as cle X. Portanto elas clevem preservaÌ o leticulacl<¡ canôuico cle IR2, ZxZ.
Corn isto querelnos clizer que o grupo estrutural cle Y é o grupo cliscreto S L(2,2). Cono
um fibraclo com gÌupo estmtural cliscreto é eqrrivalente a ulna suspensão cle uma re-

presentação cle n1(,4u1) em C'"(T'), ver [5, capítulo V, seção 4], pensarelnos enì Y desta

maneira claqui para fi'ente.

n 12,
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A pergunta que cleve ser responclicla é a. segr.rinte: Y é uur fibraclo trivial cluanclo

corrsicleraclo conì grupo estrutural SL(2,R)? Isto é, cleveuros analisar seY é,S¿(2,R.)-
equivalente ao fibraclo produto.

Para m: 1 a resposta clesta pergunta é quase imediata. Neste caso X é um fibraclo
cle toros 'lf2 sobre']f I. P<¡rtanto, podemos entencler X couro o seguinte espaç.o quociente:

Y [o' i] x 112

r
ont{e /:'lf2 -+'lf2 é um difeornorfislrìo e estamos iclentificando (1,y) cour (0'/(y)).
Conro X já possui uma estrutura afim, poclenìos supor que l' é unr difeotnorfistno afinr

de'1f2.
O fibraclo Y pocle ser consideraclo corno:

v [o' 1] x R'2

r*

oncle /. : IR2 -> R.2 é a parte linear de / que, conìo vimos acinra, está eur S L(2,2).
Oomo sabemos, o fibrado vetorial Y é trivial se, e sotnente se, podemos definir

bases para as fibras de Y varianclo continuamente. Por exemplo, podemos rnunir a

fibrasolrrelcourabasecanônica,aqual ¡>rocluziráoreticulaclocanônicoZxZen't
lR2. Irrduzimos na fibra sobre 0 urna base via o difeornorfismo f. e SL(Z,Z), dabase
solrre 1. Como estas duas bases podem ser vistas como elementos de SL(2,,2),viaa
conexão por caminhos de SL(2,1R), podernos ligá-las por um caminho contínuo. Este

canrirrho de bases define uma trivializaçã"o do fibrado Y quando consideraclo com grupo

estrutural ,9¿(2, R).
Por razões siurplesrnente expositórias, diviclirnos o restante da dernonstração em

três lemas.

Lema 5.2 Seja X um fibrad,o orienttíuel corn fibras orientailasT2 e base umø uariedøde

orientéuel, compøcta e coneao, M2. Então eaiste umø açã,o localmente liure de IR2 soóre

X cujas órbitas sõ,o iguais às fibras.

Dem: Visto que M é uma superfície orientávelcornpacta, podetnos pensar etn M como

um CW complexo coln ulna 0-célula, algumas l-células e uma 2-célula.l Isto segue clo

teorema de classificação clas superfícies corn¡ractas [19] e [17, página 173], o qual nos cliz

que ful pocle ser obticla atlavés da iclentificação tlos lados de um polígono P t{e 4li laclos

cle tal fomra que o grupo funclamental cle M ¡rossui 2li geraclor€s, d1 ,13t,... ,ak,Pk e

urrra relação fll=,lc'¿, {)¿l - ¡.

lA clenroustraç:ão cleste lerna tambéln funciouará ¡>ara M = 52, etnbora aclui não tenharnos l-
células.
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Deve¡nc¡s pl'ovar (lue o fibraclo Y é trivial.corn grupo estrutural SL(2,1R). Para isto
clefiniremos bases para as suas fibras. Clararnente podernos definir uma base para a
fibra tle Y sobre a 0-célula. Mais ainda, poclemos entender que esta base corresponde

a uuìa cópia canônica de Z x Z, ou à matriz iclentidacle de S L(2'Z).
Vanros esteutier esta base para a parte tlo fiblaclo sobre o l-esqueleto de M. Para

cacla l-célula cle M, a qual identificarernos aqui com o intervalo [0, 1], temos dois

clifeonrorfismos cle colagem, fo, fi : lR2 + IR2, os quais iclentificarão, pelo borclo, o

fibrado trivial [0, 1] x IR2 coru a fibra sol¡re a 0-célula de M . Cotno estantos consiclet'anclo

e¡r X urna estrutura afim variando diferenciaveltnente para suas fibras, podemos supor

que /,r, fi e SL(2,2). Via estes clifeornor'fismos, induzimos da base canônica sobre a

0-célula, l¡ases pala {0} x IR2 e il} " IR2, as quais poclem ser vistas como matrizes

en SL(2,2). Cono SL(2,1R.) é conexo por caminhos, poclemos ligar estas cluas bases

por um cauinho contínuo. Bste caminho cle bases produz bases para todas as fibras

de [0, l] x R2 as quais procluzem bases para as fil¡ras de Y sobre a l-célula de M
consicleracla. Proceclenclo clo rnesmo moclo, poclemos clefinir bases para as fibras cle

Y sobre o l-esqueleto cle M. É possível estencler estas bases para a 2-célula de M?
Verernos agora que, no nosso caso, tal extensão é possível.

Para responder esta pergunta precisamos analisar com mais detalhes a construção

feita sol¡re o l-esqueleto cle M. Escolha uma orientação para o bordo de P e nomeie

os seus vértices como VrVzr... ,V+k-rrV4¡ collìo indicado na figura abaixo:

V+t v3

v4

V5

N<¡ fibraclo procluto P x IR2, colno vimos acinta, podeuros escolher bases variatlclo

continuarnente para as fibras do seu borclo. Logo ternos uma aplicação c : Sr -f
S L(z,R.) que define estas bases. Como quel'emos mostrar a trivialiclacle clo fibraclo

Y precisamos estencler estas bases para o interior cla 2-célula de M. Mas, para isto,
precisarnos estencler a a¡rlicação c a, uma aplicação do discc¡ D2 em ^9L(2,R). Tal

extensão é possível se, e somente se, c for um cauriuho hornotópico a zero em ,9l(2, R.).

1'ï2



PLovarernos isto agora, urc¡strantlo c¡ue c pocle ser visto como ttnt eleureuto etn S L(z,,V'),

feclraclo enr 12, e (lue se escreve colno um plocluto de cotnutaclores 
"rn 

S1{3), veja
lerna 1.7.

Pela construção das bases sol¡re o 1-esqueleto de M precisarnos primeiramente defi-
nir lrases sobre os vértices de P. Sejam At, A.2,,. .. , A¿*-r, Aa¡ estas bases. Sem percla
de generaliclacle poclernos supor que A1 - /2. Como virnos acitna, precisarnos cle ca-
nrinhc¡s contínuos liganclo estas bases. Seja então c¿,¿ : I -+ S L(2,R.) um carniuho
c.omeçanclo na iclentidacle e que tem a proprieclacle de transforurar continuameute a

base A¿ na l¡ase A¿a1 llo seguinte senticlo: A;'c¿,¿(I) : A¿+tr Pala i : I,2r...,4k
(Vn*+t : Vr)-

Definimos o seguinte caminho2:

4k

c1 : I -+,9¿(2, R) c1 il ct,i : c1,1 * c1,2* "' * c1,4¿

i=1

q,¡(t) : Az, Para todo i > 2

Ol¡serve que este caminho define as bases sol¡re a aresta cle P [lzr,7z], que foraur
detenninaclas anteriorrlente por c. Tarnbém clefinirnos o camiuho:

c2 : I -) ,9¿(2, R) c2 c2,; : czJ * c2,2 * c2,g * "' * c2,4k

c2¡(t) = 12, cz,¡(t) - As, Para todo j > 2

Observe agora o caminho ct.c2: I -> SL(2,R), ("t -cz)(t): cr(ú) ."r(t) (rnul-
tiplicação de matrizes). Claramente tal carninho começa em 12 e tennina ern algum

ponto de S L(2,2). Logo sua classe de hornotopia ( o4. d2 >e S L(z,V') é tal que:

4k 4k

4h

II
i=1

1q.c2): ( c1 )( c2): a lI e,¿) a fI c2,i): ( cr,r )1 c2,2)
¡=l

Bstes carninhos estão clefininclo bases para o l¡ordo cle P x IR2 e eles estão recons-

tmiuclo o caminho c.

Agora varìros para o terceiro passo:

2O sirnl¡olo * siguifìca com¡rosição de caminhos



4k

cail+^9¿(2,R) C3: I Ca,i : CgJ rt C3,2* C3,3 * "' * C3,4k

i=l

ca,¿(t)-þ, i<3 cs,¡(t) - Aq,, paÌatodo i>:]
Olrserve que, como as arestas de P [Vr ,Vr] "[V",Vn] 

representarn elernentos inversos

de r{M) clevemos ter c,r,e(ú) : cr,t(ú)-t. Portanto o caminho cr c2'cs é tal que

( cr . cz . cs >€ ,9 L(2,2) e

( cr . cz. cB ) : ( c1,1 )( c2,2)1ct,l )-1

Analogatnente seja 
"n = floo!, ca,¿, ca,¿(t) - Iz,i < 4 e' ca,¡(t) - A5 se j > 4. O

carninho ct . cz . cz. c¿ reconstrói o canrinho c pal'a a ¡rarte do fibraclo sol¡re as arestas

lV, V2llV2, V")[Vt,, Vn]lVn, Vsl e é tal que:

( c¡ cz ' cs ' cs ) : ( cr,r )1 c2,2 )( c1,1 >-1< cz,z )-r

é urn comutaclo, "* Sff,Z). Procedendo desta rnaneira, pelo modo de identificação
das aresta de P, poderemos escrever o caminho c como um produto de comutadores

en S L(2,2). Basta definir:

4k

", 
:fI",,, cr,¿(t) : Iz, i 1 I e c¡,¡(t) : At+t, i > t

i=l

Por construção temos que c: ct . c2. "' ' c¿k e

< c > : ( cl,l )1 c2,2 )( c1,1 >-1< c2,z)-r 1 c¿*-s )1 ca*-z )( ca¡-1 )1catt )

é urrr procluto cle comutaclores ern ^91(2, Z). Conto este cauritrho é clararnente fechado

em /2, em vista clo lerna 1.7, segue que c é homotópico a zero em,9L(2,R.). Portanto
poclenros estencler as bases para o interior cla 2-célula de M, olrtenclo assiur a trivia-
lizaçã<> de Y em ,9¿(2,R). I
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Lema 6.3 Seja rr > 2. Existe urn fibrad,o ori.entáuel X com fibras orientadas T"
e espaço base. T2 para o qual não existe ação localmet'¿te liure de lR" soóre X cujas

órbitas coinci,dant, corn as þbras.

Dem: Suponhanìos que r¿ : 3 pois a construção clescrita aqui se generaliza facihnente
para os outros casos. O fibrado X é construíclo pela suspeusão de clois difeomorfisrnos
cle 'lf3:

grú : 'lf3 -+'lf3

g(21, 22, 4) : (-tt,-22, 4)

tþ(21,,22, zs) : (21, -22, -4)

Então X êoespaçool¡ticlocle[0,1] x[0, 1] xll3pelaiclentificaçãocle(1,'!J,21,22,,e)
conr (0, U¡-zt,-z2rz3) e cle (rrIrz1r22,4) com (ø,0rz1r-z2r-"t). Como g e tþ sãa

difeonlorfismos que preservanì a orientação cle 'lf3 segue que X é um fibrado orientável
sobre'lf2 com fibras '1f3. Provarenìos que este fibrado não admite ação de R3 corn órbitas

iguais às fibras nìostranclo que o fibraclo Y sobre '[2 corn fibras ]R3 não é urn fibrado

trivial (Teorema A).
Imitando a demonstração do lerna antelior, vatnos tentar defìnir bases sobre os

esqueletos de 'l[2. Para a fibra sobre o O-esqueleto de 'lf2 poclernos considerar a base

canônica de IR3, {"r, "rre3}. 
Agora vamos definir bases para as fibras sobre o l-esqueleto

de 'l[2. Observe que'1f2 é obtido através da identificação dos lados de um retângulo P
como ilustraclo na figura abaixo:

Consiclere o fibraclo trivial P x lR3. Neste fibrado devetnos clefinir bases coerentes

para as fibras do borclo para que elas se iclentifiquem pelos clifeonrorfistnos de colageur

g e 1þ. Por exemplo, para a fibra sobre o vértice A poclernos consiclerar a base cauônica

{e1,e,2,e3}. Para o vértice B devetnos cotlsiclerar a base {-"t, -ez,e:t} para esta se

colar bem c:onì a base clefinicla para a fibra sobre A pelo difeomorfisllto (P. Utn caminho

contínuo ligantlo est¿ls clu¿rs bases é:

Bâ.
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"¿(t) 
:

Como virnos na tlemonstração clo teorema anterior', este caminho tlefine bases para
as fibras sobre a l-célula i de P varianclo continuamente. A base definicla para a fibra
sobre C cleve ser {-e1, e2r-e3} para ela identificar-se coln a base definicla sobre B
via o clifeomorfisrno ry'. Urn caminho contínuo liganclo a base {-tt, -e2,es} à base

{-"t, e2, -e3} é:

cos nú

sen zrú

0

-sen nú 0l
cosnÍ 0l01J

"¡(t) =
l-r o

I o cos zrú

lo sen zrú

0

-sen zrú

cos rt

sen nt
cos zrú

0

Este caminho clefine l¡ases para as fibras sobre a l-célula 7 cle P. Analogamente a
base clefinida sobte D deve ser {"t,-"r,,-tr}. Urn caurinho ligando as bases

{-"t, e2,-q} à base {"r,-"r,-es} é:

",(t)-' 
_

ciþ)-t :

cos ¡rt

-sen zrú

0

Finalmente, ¡lrecisarnos de um caminho contínuo ligando a base {"rr-"rr-"r} à
base canônica {e1, ebq} sobre .4. Este carninho é:

0

cosrt
-sen zrú

0

sen nú
cosrt

Portanto, o caminho c(ú) : c¿(t) c¡(t) ci(r)-t ci\)-t : l"r(t),,c¡(ú)] nos ensina
conìo clefinir as bases para as fibras sobre o borclo de P (tal caminho c pocle ser visto
ern 1.8). A figr.rra abaixo ilustra a variação contínua clestas bases:



ca ci
-'------'-- -01

-c2

tr
ci

-1

Qz

Pala o fibraclo Y ser trivial precisamos estender este carninho c: ,91 -+ ^91(n,R)
para o disco D2. Mas isto somente é ¡rossível quando c(f) for urn caminho hornotópico

azët-o enr.9L(n,R). Obselve que cé um caminhofechado em f,, logo c ë. SL(n.,Z).

Por ccrnstrução, virnos que c é um comutaclor 
"t'r, 

SlfP), c : ["¿,,"¡]. Como vimos
no lenra 1.5 este caminho é urn geraclor de n1(,91(n,R), In) - Zz. Portanto c nãn é
homotópico a ulna constante o que implica que não se pocle definir bases para as fibras
de Y variando continuarnente. t

Observação 5.4 Pela observação 1.6 a demonstração acima não clepende da escolha
particular dos caminhos c¿ e c¡. Ela depende somente das bases definidas sobre os

vértices de P.

Para construir os últimos dois exernplos precisamos definir o fìl¡rado cle linhas sobre

o plano real projetivo P"'. (os casos nt:2ent= 3 fornecerão t¡s clois exentplos)
O plano real projetivo P"' ¡rocle ser clefinicln corììo o conjunto clos ¡rares {:r, -r} -

{t"} onde ¿ € ,9"' q pzt'*I. Ern P"' colocamos a topologia quociente incluzida cle ,9"'.
Seja E(7,1,) : { ({+r},u)e P"' *pur*rl ,: tx,, tÇ. R} "sejazr E(4)+ f't'L

a 1>rojeção n({fo}, tr) : {+r}. Assim cacla fibra zr-t({*r}) pocle ser identificacla
colrì a reta enr IR.'*+t passanclo por ø e por -x. A uula tal reta pocletnos incluzir uma
estrutura cle es¡raço vetotial. Como resultatlo desta construção, obtemos unl fibraclo
vetorial 7,1, sobre P"' conì fibra lR., o clual será chamaclo fibrado canônico de linhas
sobre P"'.

';tf

*r*-Z
trJ

-a

¡

-l
c.

¡

-e3

-.3
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Tem-sequed, é umfibrado não trivialpala toclo m) I e que g(lÐ é afaixacle
Möl¡ius aberta. Ol¡servarnos que estas clefinições e as clemonstrações clestes resrrltaclos
poclem ser encontradas em [20, páginas 15-17].

Para a cletnonstraç:ão do pr'óxiuro lema estarnos suponclo toc{as as clefinições cle clas-
ses cle Stiefel-Whitney e a,lguns resultaclos básicos desta teoria. Estaremos utilizanclo,
tla denrotlstlzlção abaixo, as nìeslnas notações eucontraclas enr [20], referência básica
que indicalrìos para a consulta sobre esta teoria.

Lenra 6.6 Seja m à 2. Existe um tibrad,o -Y co'm fibra.s orie.ntadas T2 sobre o plano
re.al projetiuo P"' para o qu,al nã,o eriste açã,o localme.nte liure de R.2 sol¡re X cujas
órbita.s coincida¡n cotn &.s fi,bras.

Dem: seja {, o fibraclo canônico de linhas sobre P" e seja Y - .y}^ Ø {, a soma cle
Wlritrrey cle dois fibrac{os canônicos 'y,'* [20, página 27]. O fibraclo Y é incfuziclo pela
aplicação cliagonal d : P"' > P" x P"'.,tem base P", efibra ROR - ìR,2. Observe que
as fibras cle Y são orientaclas.

Sulronhanìos qlle em cacla fibra cle 1l está" definicla a métrica Riemanniana canônica
e clifelenciável. Denote os vetores unitários em cada fibra por *u. Sejam ul € u2 clois
vetores enl Y coltì o mesmo ¡ronto base. Dizemos clue u1 e u2 sã,o equivalentes se e
sonrerrte se u1 - u2 € Zu ØZu. Note que esta clefinição indepencle da escolha clo vetor
unitário u. Seja X o quociente de Y por esta relação de equivalência. Então X é urn
fibraclo com fibras orieutadas 'lf2 sobre P"'. Afirmamos que este é o fibraclo procuraclo.
De fato, sornente precisamos mostrar que o fibrado vetorial Y é não trivial. Isto segue
da cotnputação cla seguncla classe cle Stiefel-Whituey cle Y, wz(Y). Temos que a classe
total cle Stiefel-Whitney deZ,1, éu(11) -1 f e, oncle e éo elernentonão trivial de
Ht(P"',,22) æ 22, veja [20, exemplo 2, página 43]. Pelo teorema do procluto de
Wlritney [20, página 37, axioma 3] segue que tu(Y) = I * e2. Assim, wz(Y) : e2 f 0.
Portanto Y é um fibraclo não trivial [20, proposição 2, página 38]. ¡

Cotno o plano real ¡rrojetivo P^ é orientável se n¿ é írnpar, os casos rn, :2 e nt : il
exibern os clois coutra-exemplos necessários pata o encetralnento clo Teorema B.
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