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ABSTRACT 

We present with details two examples of linking of spheres in S4  with specific 
separability conditions. 

The first example, given by van Kampen (1928), is a linking A* LiB* 

(A* 	S2 a-- B*) in S4  with is homotopicaly split but not geometrically split. 

The second example given by Andrews&Curtis (1959) is a linking C* D* 

(C* S2  D*) in S4  such that D* is not homotopically linked with C*, but C* is 

homotopically linked with D* and so this link is not homotopically split. 
Using generalized spinning it was possible to generalize this last example to any 

dimension. 
We also construct, using the above examples, linking of orientable surfaces of any 

genus in S4  with the separability condition above mentioned. 



RESUMO 

Este trabalho apresenta de forma detalhada dois exemplos de enlaçamentos de 
esferas em S4, abordando a questão da separabilidade tanto do ponto de vista geométrico 
como homotópico. 

O primeiro exemplo, dado por van Kampen (em Zur Isotopie zweidimensionaler 
Flãchen in R4  - Hamburg Abh. 6 (216) - 1928), é um enlaçamento A* B* 

(A* -= S2  r---* B*) em S4  separável homotopicamente, porém não é separável 

geometricamente. 

O segundo exemplo, dado por Andrews & Curtis (em Knotted 2-spheres in 4-
space - Amais of Mathematics Studies 70 (565-571) - 1959), é um enlaçamento C* D* 

(C*  = S2  = D*) em S4  tal que D* não é homotopicamente separável com C*, mas C* é 

homotopicamente enlaçada com D*, e portanto este enlaçamento não é separável 
homotopicamente (e nem geometricamente). 

Usando a generalização de rotação (spin) de um nó generalizamos a segunda 
afirmação do exemplo acima. 

Além disso estendemos os conceitos de separabilidade para mergulhos de 
superficies em S4  e utilizando os exemplos citados acima, construimos enlaçamentos de 
superficies orientáveis de quaisquer genus com as mesmas propriedades de separabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

Dado um enlaçamento diferenciável de esferas podemos estudar a sua 
separabilidade geométrica e homotópica. 

Neste texto definiremos as separabilidades de um enlaçamento, como acima 
citadas, estudaremos dois exemplos observando as relações entre os dois tipos de 
separabilidade, além disso faremos algumas generalizações para enlaçamentos de 
superficies orientáveis em S4. 

No capítulo 1 faremos uma exposição das ferramentas necessárias para a 
compreensão dos capítulo subsequentes, dentre estas ferramentas mostramos um resultado 
interessante que relaciona o rodado (spin) de um nó (ou enlaçamento) em R', e a 
generalização de rodado. 

No capítulo 2 apresentamos as definições de enlaçamentos separáveis, além disso 
neste capítulo estudamos um exemplo de enlaçamento separável homotopicamente, mas 
não geometricamente, aqui utilizamos alguns recursos geométricos. 

No capítulo 3 estudamos o exemplo de um enlaçamento de duas componentes 
onde a segunda componente não é enlaçada com a primeira, mas a primeira é enlaçada 
com a segunda, para demonstrarmos a última afirmação usamos a noção de Enlaçamento 
de Bordo e alguns resultados de transversalidade. 

Finalmente no capítulo 4 apresentamos e demonstramos resultados similares aos 
dos exemplos dos capítulos 2 e 3 para superfícies orientáveis em S4, observamos ainda 
que estes resultados não foram encontrados na literatura consultada. 

Ressaltamos aqui que as notações utilizadas neste texto são as usualmente 
conhecidas. 



Capítulo 1 

Conceitos Preliminares 

Nesse capitulo definiremos alguns conjuntos e enunciaremos resultados 
relevantes, relacionados a tais conjuntos, para facilitar a compreensão deste trabalho. 
Em alguns casos demonstraremos os resultados. 

DEFINIÇÕES E RELAÇÕES DE EQUIVALÊNCIA 

Definição 1.1: 
Um enlaçamento (link) de variedades diferenciáveis na esfera Sn+2  é um 

mergulho (diferenciável) L:1\411̀ i U...0 Mrkr 	sn+2 onde cada MI', é uma variedade 

diferenciável sem bordo de dimensão k, e a reunião acima é disjunta. 

Observação 1.1: 
Estaremos interessados no caso em que cada Miki é orientável e além disso 

k, = n para todo i, pois os invariantes usados estão relacionados ao grupo fundamental 
do complementar do enlaçamento e só neste caso tal grupo não é trivial. 

Se cada M," Sn estamos na situação usualmente chamada de Enlaçamentos de 
Esferas em codimensão 2 e se r = 1 estamos trabalhando com Nós. 

A teoria clássica de nós trata o caso S1  ----> S3  . 
Às vezes denotaremos a imagem de L simplesmente por L para facilitar a 

escrita. 
No caso de termos um nó, a notação mais usual será K no lugar de L. 
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Exemplos:
1)

3)

As figuras 1) e 2) são exemplos de nós e as figuras \ e \ são exemplos de

enlaçamentos em R3 (ou 53 ).

Observaçilo 1.2:
Alguns autores consideram os nós e enlaçamentos como as imagens das

aplicações consideradas, outros autores consideram estes subconjuntos com orientação

"'no "uro 
de enlaçamentos podem ou não considerar a ordem dos fatores'

Não deixar"*or .*plicitadas estas restrições no texto, supondo que elas fiquem

claras ao leitor em cada contexto apresentado, caso contrário a notação ficaria muito

carregada.

Definição 1.2:

sejam K e K' dois nós de dimensão n em sn*2, dizemos que K e K' são

equivalentes se existe um difeomorfismo h:Sn*2 -> Sn*z tal que h(f) = ç''
No caso de enlaçamento de duas ou mais componentes, indexamos essas

componentes e exigimos que o difeomorfismo h preserve a ordem fixada'

A classe de equivàência de um nó ou enlaçamento é chamada tipo do nó ou

tipo do enlaçamento, respectivamente.

2)

4)
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Definição 1,.3:

um par enodado é um pa, (D"*',X) tal que X=D'(x-o'.')

ôX=Sn-r .Ç..sn*' = ôDn*z (ax-ôD'*').
nó t¡ivial

com

No próximo teorema veremos que encontrar o mergulho f:S" -+S"*2 que

define um nó K é equivalente a definir esse nó K através de um par enodado.

Teorema l.l,:
(i) Dado um mergulho f :S" -) Sn*2 que define um nó K é possível construir um

par enodado (D"*', x).

(ii) Dado um par enodado (D'*t, x) é possível construir f :S' -l Sn*2 um

mergulho que define um nó K.
Demonstração:

(i) Dada f .S" -+Sn*2, tome um ponto p ef(S') , como f é diferenciável existe

uma vizinhança V de p em Sn*2 com V difeomorfa a Dn*2 através de uma carta local

no disco standart [-1,1]'*' = Dn*' c Rn*', r(s')n V é o disco D' c Dn*2 '

Considerando Sn*2 = Dn+2lrDl*' então o complementar de V é difeomorfo ao

disco Di*2 e r(s")nv"cv. tomando xr=r(s")nv. que é difeomorfo â Dn,

obtemos assim o par (D¡.t, Xr), que é um par enodado correspondente à f.

(ii) Dado um par enodado (D'.', X) tomamos o par trivial (ol.', pl) e

colamos Dn*2 a Di*z através do bordo tal que ôX é identificado a ôDi obtendo-se

Sn*2 e X,oy uDi que é difeomorfo a Sn cSn"2.

Portanto temos g: Sn -+ Sn*2 descrevendo um nó correspondente ao par

enodado (D".t, x). r

É possível provar que a correspondência do teorema acima é bijetiva, ou seja,

dar um nó através de um mergulho é equivalente a dar um nó através de um par

enodado.
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A VARIEDADE DE SEIFERT

Definição 1.4:

Seja M* subvariedade (diferenciável) de N'*r, dizemos M- tem colarinho

duplo se existe mergulho b:M' t [-1,1]-+ N-*' tal que b(x,0) = x para todo x eM-.
A aplicação b é o colarinho duplo de M, mas em alguns casos sua imagem

também poderá ser considerada o colarinho duplo de M.

Observações 1.3:

a) No caso em que M' e N-*rsão, respectivamente, variedades orientáveis de

dimensão m e m*l (com bordo vazio) o colarinho duplo é uma vizinhança de M- em

N-*r. Quando as variedades M* e N'*r não tem bordo vazio ou não são orientáveis

as definições de colarinho são feitas convenientemente.

A imagem do colarinho U(Vt'r.(-1,f)) e um conjunto aberto, pela invariância

do domínio (pois tem a mesma dimensão), aqui observemos que a variedade M tem

bordo vazio.

b) No caso em que M' e N'*r são variedades orientáveis o colarinho duplo de

M' em N-*rtambém é orientável.

Definição 1..5:

Seja L um enlaçamento (ou nó) de dimensão n em Sn*2. Uma variedade M

compacta, conexa, com colarinho duplo, de dimensão n*l em Sn*2 com ôM =L é

chamada variedade de Seifert do enlaçamento L.

Observação 1.4:

Qualquer enlaçamento L (de codimensão 2) admite variedade de Seifert

lLEVrNEl.

Definição 1.6:

Seja L c Sn*2 um enlaçamento então existe vizinhança tubular de L [HIRSCH]
que indicaremos por V(L) e que é um subespaço difeomorfo à imagem de um

mergulho LxDz c Sn*z onde L corresponde a L x {(o,o)} em V(L).
' 

Observe que estamos trabalhando com enlaçamentos de variedades orientáveis,

por isso o seu fibrado normal é trivial e daí concluimos que a vizinhança tubular é um

produto cartesiano como o dito acima.

Observações 1.5:

a) Dados L c Sn*2 um enlaçamento e V(L) uma vizinhança tubular de L existe

uma retração r: Sn*2 - L -+ Sn+2 - V(t-)

Logo n,(s'*'-L) - ,r,(s"*t -v(l))
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b) A vizinhança tubular de um enlaçamento L de dimensão I em St é uma

reunião disjunta de toros sólidos.

O TEOREMA DE VAN KAMPEN

Em muit'as demonstrações deste texto utilizaremos o teorema de van'Kampen,

aqui apenas o enunciaremos na versão tal qual será aplicada' Sua demonstração I
o,rtru, .onsiderações mais gerais e podem ser encontradas em IMASSEY]'

Teorema de van KamPen:
seja X=IJr-rV, onde u e v são abertos em X e uvrv é conexo por

caminhos e consideremos as inclusões i:unv-+u e j:unv--¡V, tomando p um

ponto base em U n V, então o grupo fundamental de X com ponto base em p é obtido

l" produto n, (U, p)* æ, (v, p) com as relações i.(z) = i,Q) para todo

z eß.t (U..,, V,p), onde i, . j" são as induzidas em ,cr das inclusões i e j.

o cRupo DO NÓ n A APRESENTAÇÃO os \T1RTINGER

Definição 1.7:

Seja K um nó de dimensão n (ou enlaçamento) em Rn*2 (ou Sn*'), o grupo

fundamental do complemento ,r,(R"*'-f) ¿ chamado grupo do nó K (ou grupo do

enlaçamento).

Observação 1.6:

No caso em que K é um nó em R3 (ou S' ) u apresentação de Wirtinger nos

fornece um algoritmo para calcular o grupo do nó K'
Utilizaremos åste algoritmo em alguns exemplos deste trabalho, assim

mostraremos em um e*emplo"roto obter o ã-po do nó através da apresentação de

Wirtinger.
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Consideremos então K o trefoil dado pela figura abaixo

It
t

-|¡

{.

UL

A "figura" de K é um número finito de arcos c¿r,...'cún em um plano P (por

exemplo o plano xy). Assumimos que cada cr' esta conectado com ø,*, (índices

tomados módulo n) por arcos 9i 9ue saem do plano, exatamente como na figura

abaixo. A união desses arcos é o nó K.

-*î1 ol,-
æ

Assumiremos por conveniência que os cr, estejam orientados compativelmente

com a ordem dos seus subscritos. Para representar um laço em R3 - K consideraremos

pequenas setas, indicadas por xi, que cortam c[i na direção direita-esquerda com

respeito ao sentido de cr,.

Fixaremos um ponto base * , por exemplo x = (0, O, l), os caminhos partindo de

* percofrendo x, e voltando Pâra x determinam os laços em R3 - K que dão origem a

geradores de æ, (R' - K, *) .

Obtemos em cada cruzamento as relações da apresentação de æ,(n'-f),
como podemos verificar nas figuras, abaixo, que descrevem estes cruzamentos'

d-

lt"
oL
- -+fi

,(ô

P..

.f-l{'{lI" I
x"rl

¡

-fl
-kl

tï

î*"

L
-

.¿
å

Podemos obter dos cruzamentos acima as seguintes relações:

rl:xlx3 = X3X2r 12:xlx3 = x2Xr e trixlx2 = x2x3'
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De tais relações concluímos que tcr(R3 - K) = {x,,xri xtx3xr = *r*,*r}'

De um modo geral se K é um nó em R3 de arcos ct,r , ..., 0, com respectivos

xi, como os descritos acima, então o grupo de nó de K é gerado pelos x, e tem

apresentação ær(R'- K) = {*,,..., Xoi rr, -.., rn}.

Observemos ainda que nosso objetivo foi dar apenas uma visão geral do

algoritmo de Wirtinger, uma explicação mais detalhada do algoritmo pode ser

encontrada em IARMSTRONG].

Observação l.7z

Em alguns momentos não faremos distinção entre æ,(R'-K) . t,(S'-f)
visto que temos o seguinte resultado:

Teorema 1.2:

SejaB um conjunto limitado de Rn, com n>3,tal que Rn-B é conexo por

caminhos então a inclusão i:R' - B -+ S' - B induz o isomorfismo

n, (R' - s) - n, (s' - n).

Demonstração:
Consideremos uma vizinhança U de æ em Sn que não alcança B e que seja

homeomorfa a Rn. Então Un(R" -B)=UnR" -U-æ e U-æ tem equivalência

homotópica com S"-r. Assim U e UnR" são simplesmente conexos, pois n)3, e

aplicando o teorema de van Kampen no seguinte diagrama:

lll Rn-

(u)

B)

\
n, (R" .'' u) ,(s" -g)7t

îcl

segue que ,cr (n" - B) = æ, (s" - g)
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A SOMA CONEXA DE MERGULHOS

Definição 1.8:

Sejam M, e M, variedades diferenciáveis de dimensão n, a soma conexa

Mr#M2 é obtida através da remoção de discos mergulhados Di de dimensão n em

M,, paru i= 1,2, e identificando as variedades resultantes através de um

difeomorfismo entre as componentes de seus bordos h:âD, +ôD,, resultantes da

o

remoção dos discos citados M, - Ð,

Loeo M, #M" ='h
M,- D, M, -D,

o o

U
h

Para assegurar que Mr#M2 seja uma variedade, exigimos que os discos Di de

dimensão n sejam triviais no sentido que D, é interior para M' e ôD, tem colarinho

duplo em M,.
Observe que para difeomorfismos diferentes podemos obter somas conexas

diferentes.

II"
$"

¿

¿

Ø
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I

t
t

¿

.¿

¿

UIù

ObservaçÍlo 1.8:

se M, e M, tem bordo náo vazio, podemos construir a soma conexa via bordo

I\Lr+

M, #M" pela identificação de discos "triviais" Di-t em ôM,'
l^L^

d

Observe ainda que esta soma é diferente da soma conexa

anteriormente, pois nesse caso escolhemos discos nos bordos com a mesma

do bordole ,.r ,"rnoue-los identificamo-los por um difeomorfismo.

definida
dimensão

A ROTAÇÃO DE UM NO

Em alguns exemplos apresentados nos próximos capítulos vamos trabalhar com

enlaçamentos (ou nós) em Ra produzidos através de arcos em R] com pontos inicial e

final em R2 c Ra.

Para isso definiremos agora orodado (spin) de arcos enodados em R], através

dos quais produziremos nós 52 c Ro.

Definição 1.9:

Sejam R] ={(x',x2,x3,0) e Ro;x, >0} e R2 ={(x,,xr,0,0);x,, x, eR}

subconjuntos de R4. Definimos a rotação de um ponto *=(*,,x2,x3,0) de R] em

torno de R2 por {*.;0<e<2æ} onde consideramos xe = (x', xz, xrcosg' xrseng)'

Assim a rotação de um conjunto X qualquer de R] em torno de R2 é o

conjunto X. = {xu;x e X e 0< 0<2n},o conjunto X. échamado rodado de X'
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Seja A um arco em R] com pontos inicial e final em R2, como na figura

abaixo, o rodado de A é o nó A. em Ra, além disso A" é uma esfera de dimensão 2.

h

d.

É
a

t

Definição L.L0:

Seja L um enlaçamento de n componentes definimos o rodado de L através da

união do rodado das componentes de L, ou seja, se L = Lr'*r. ..uln então

Il =I]rur...t-.,I-ln.

Observação 1.9:
Para fazer esta operação estamos supondo L convenientemente localizado em

R3- '

Teorema 1..3:

Seja X um conjunto aberto conexo por caminhos em R3., tal que XnF.2 +Ø

então ainclusão i:X+X. induzum isomorfismo no 7IÞ ou seja, i.:Ît(X)-'n,(X')

é um isomorfismo.
Demonstração:

Como X é aberto em R] segue que X' é aberto em Ra '

, Embora pudessemos tomar um ponto base em R2, para que ficasse mais facil

entender a questão da rotação consideremos p um ponto base em X- R2 e ct um laço

em X' com base effi P, podemos assumir, por transversalidade, que 6¿ não atinge R2 '

Consideremos <p:X. -> X a projeção dada por q(x) = x com

x=(*, ,*r,r[Çi, o), qu.projetaanolaço c¿ emX'

Mostraremos que ct é homotópico a ct '

Seja 0: I+R a aplicação contínua satisfazendo e(O)=0 e a(t)q,l =c¿(t), ou

seja, 0(t) é o ângulo de rotação do ponto cr(t) para cr(t)'
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Observe que ct(to)e(to) =o(to)=ct(t0)e{to)*2k,, onde 0<g(tr) <2n e keZ:

como a aplicação 0 é contínua existe e > 0 pequeno e t e[o,e) cI quando k = 0.

Agora consideremos R.:Ro -) R4 a aplicação dada por

x

v
z

w

0

I
0

0

Rr(*,y,",-r= 

Lj

00
00

cosO sènO

-senO cosO

e a homotopia F: IxI+Ra dada Por

r(t,s)= R,.(,)(c¿(t)) temos então

r(t,o)= n,(cr(t))= Ir.,*¡(.r(t))= "(t) "
r(t, t) = R-4,¡(.t(t)) = a(t)'

Além disso

n(0,Ð = n,(ct(o)) = Inn.,*¡(tr(o)) = ø(o) = p e

r(t, s) = R-.2r.,,(d(Ð) = B(t).

Como XnR2 +Ø então p pode ser conectado a R2 por um caminho y em X,

rodando y temos um disco que contrai a curva B. Logo B é homotópico a um ponto

emx.
Assim a é homotópico a crp que é homotópico a o. Portanto cr, é homotópico

ad".

Logo dado [cr] =rr,(x.) então [cr]= [a], ou seja, i'([a])= [cr]= [ct]'

Portanto i, é sobrejetora.

Mostremos agora que i. é injetora.

, Seja y um laço em X tal que y é homotópico a um ponto em X*, então existe

uma homotopia \:I xI + X tal que r'(o,t)= y(s) e F (Ls)=*'

Consideremos Fr:IxI+X definida por F2 =QoFr, onde Q é a projeção

descrita acima, temos então

q(o,r) = a(q(0,Ð)= ,p(v(Ð)= y(r) = v(s) e

r,(r,Ð =,p(F,(r,Ð) = <p(x)=*.

Portanto y é homotópico a um ponto em X.
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Logo i. é injetora, pois se i.([cr])= I então a é homotópico a um ponto em Xl

e portanto cr é homotópico a um ponto em X, ou seja' [ct]= t'

Segue que i* é um isomorfismo, isto é, n,(X) é isomorfo u tt,(X"). I

veremos a seguir que a definição de rodado pode ser generalizada.

Definição l.LL:
Seja A' um disco de dimensão n (ou uma coleção disjunta de discos de

dimensão n) propriamente mergulhado no disco B- de dimensão m, tal que ôA c âB

. Å - å. r,nteo temos uma inclusão natural de A x Dp*r em B x Dp*r'

Tomando os bordos A. =ô(A"Do*') e B* =ô(n"Do*') definimos o p-

rodado (p-spin) do par (8, A) po, (8., A.) = a((n, e) 
" 

Do*') .

Assim A. é um nó (ou enlaçamento) de uma esfera de dimensão (n+p) na

esfera B. de dimensão (m+P).

Vimos na definição 1.9 que o rodado de um arco A em R] produz um nó A*

em Ra, através da rotação de A em torno de R2 . E na definição l. I I vimos que o p-

rodado do par (8, A), onde An um disco de dimensão n propriamente mergulhado em

um disco B' de dimensão m, tal que ôA c ôB . Å - å, é o par

(g",A') = a((g,n) 
" 

Do*').

Agora veremos que a primeira definição de rodado é um caso particular da

defi ni ção gener alizada.

Teorema 1.4:

A definição de arco rodado em R], como em def.l.9, é um caso particular da

generalização de rodado dado pela definição 1.1 l.
Demonstração:

A definição 1.9 do rodado de um segmento enodado em R3., tal que &1 = R',

é feita de modo a dar origem a uma esfera enodada S' de dimensão 2 em R4 ' A
vantagem dessa definição é que ela nos dá uma "visão" de como a esfera enodada S'

esta em Ra, pois nos mostra em Ro fatias Rf , com 0 <0 <2n.

Com uma pequena modificação na descrição podemos iniciar o processo com

um par enodado (B,A) onde B = D3 e A = Dr obtendo no final um par (n, Ã) onAe

B = So e Ã = St, para isso consideremos um par enodado (8, A) com B = D3 e

A = Dr. Neste caso temos ôA = S0 c dt onde ôB 
= 

Sf = Dt u Dí'

Não perdemos em generalidade se supormos que B = [-l,t]x[-t, t]xl/r,ll e

que o disco D2 acima considerado, contendo bordo de A é dado como sendo
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D'=[-l,t]x[-t,t]"{yr} Além disso chamaremos ôA={r,s} c.D2. Assim

BcRlcRa.
A rotação em Ro do cubo B nos dá BR um espaço difeomorfo a D3 x Sr com

D2 x Sr em seu bordo.

Se denotarmos Di = [-1, t] x [-t, t]xlo,yrl, I, = r "lo,%l € I" = sxlo,yrl

então a rotação de Df é um Df e os segmentos I, e I. se transformam em discos D] e

D] trivialmente mergulhados em Df e se colarmos Df a B* através da rotação de D2

(difeomorfo aD2 xS') obtemos utn outro disco Da e em seu interior a rotação de A
acrescida de Dl e D] é uma esfera 52 de dimensão 2, que denotaremos Ã. Podemos

colar no bordo desse disco Da outro disco Df obtendo uma Sa que denotaremos B.

Ao par (f, f) denotamos o rodado do par (8, A).

Usando a definição generalizada de rodado para este caso tomamos um par

enodado (8, A) com B=D3 e A=Dre consideramos o par (g.,1")=(B,A)xDk
onde Dk é o disco de dimensão k, k> 2, e dai

a(8.,A.)= ôBxDk U grôDk,ôAxDk [J e"ano
âB "âDk âA "ôDk

Ã=S'.

Seja D?rc.ôB tal que ôA={r,r}-fj|, notamos que ôB=D|\JD|.

Considerando-se a parte de g dada por R=D] xD2côBxD2 observamos que

R=Da e que Ãnn =Ø,estaparte correspondea Df daprimeiraconstrução.

O fecho complementar de R pode ser descrito como D?, xDz U g r ôDz e
Ol "ôOz

podemos identificar D?, xDz com Df e B x ôD2 com B* da primeira construção.

Observemos que {r} x Dt " {r} x D2 são partes de F e estão mergulhadas

trivialmente em D] x D2 desta construção assim como os correspondentes ni e D]

estão em Df .

Da mesma forma o cilindro A x Sr, da primeira construção que esta contido em

B*, corresponde a AxôD2 contido em B x ôD2 nesta construção.
Todas essas identificações nos mostra que realmente a definição 1.9 é um caso

particular da definição l. I 1. I

/_- -\= (8, A/ e
:
B=Saonde
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.TOIN E SUSPENS.{O

Observaçilo 1.1.0:

No próximo teorema utilizaremos a noção de join de dois espaços topológicos,
mais adiante também vamos utilizar a noção de suspensão de urn espaço tòpológico,
como suspensão tem uma relação comjoin vamos definir estes conceitos agora.

Definição 1.12:
Sejam X e Y espaços topológicos o join de X e Y é o espaço quociente

X* Y = (X 
" 

V "ù I -,onde - é a ieguinte relação de equivalência:

(*,y,t)- (*',y',t')<)
t=t'=0 e X=X'

ou e igualdade no resto.

t=t'=1 e y=y'

Observação 1.11:
Um resultado importante da definição acima é que se X é um m-simplexo e Y é

um n-simplexo então X*Y é um (m+n+l)-simplexo. Além disso temos que
S-* Sn = Sm+n+r e q-* Dn 

= 
D'*n*t IARMSTRONG].

Definição 1.13:

Sejam X um espaço topológico e J=[-t,t] a suspensão de X é o espaço

SX = (X x f)/n, onde R é a seguinte relação de equivalência:

(x,t)R(x',t')<>
t=t'=1

ou e igualdade no resto.

t=t'=-l

Observação l.l2:
Dado um espaço topológico X e considerando Y = S0 ( ou seja dois pontos)

então a suspensão de X é homeomorfa ao join de X e S0, ou seja, SX = X* S0.

, Logo SSn = Sn x S0 I Sn*', além disso é possível ver que SDn = Dn*r .

Teorema 1.5:

Seja S" mergulhado trivialmente em Sn*2, ou seja, S' é não enodado em Sn*2,

então ,r,(S'*'-S') 
^, Z.
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I)emonstra.çãoi

Pela observação l.1l temos que Sn*2 = Sn* Sr, assim Sn+2 -S'=(S"* S')-S' e

Sr é um retrato de deformação de (S"*S')-S" segue então que

,r,(Sn*' - s")- æ,(s')- z

TRANSVERSALIDADE

Na demonstração do teorema 3.2, do capítulo 3, utilizaremos um conceito

importante de Topologia Diferencial, agora enunciaremos este conceito e um resultado

relevante que também será utilizado na demonstração do teorem 3.2.

Definição l.L4:
Seja f:M -+ N uma aplicação diferenciável de variedades diferenciáveis e seja

LcN uma subvariedade. Dizemos que f é transversal a L se a condição de

transversalidade f (ff"f)+ltoll = !(o)N se f(p) eL, é satisfeita para todo p em M,

onde foM é o espaço tangente da variedade M no ponto P, !to)L é o espaço tangente

da subvariedade L no ponto (p), TloiN é o espaço tangente da variedade N no ponto

(p) e f':\M -+ ltotN é a aplicaçáo tangente de f no ponto p.

9ô,\) g6{)

L

fétranwersalàL f não é tranwersal à L

Observação 1.13:
A condição de transversalidade deve ser verificada somente nos pontos da pré-

imagem de L.
Assim uma aplicação, cuja imagem não encontra a subvariedade L, é

certamente transversal.

L
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Teorema 1.6:
Sejam M, N variedades diferenciáveis de dimensões m e n, respectivamente, ê

seja f:M-+N uma aplicação transversal aLcN uma subvariedade de dimensão k.

Então f-'(I-) é uma subvariedade de M de dimensão m*k-n.

SÉNTn CENTRAL INFERTOR DE UM GRUPO

Definição 1.15:
Seja G um grupo a série central inferior de G é definida indutivamente por

Go =G e Gi =[G,G,-,] pu.u i>1, o subgrupo consistindo de todos os produtos de

comutadores [S;h] = ghg-'h-r onde g €G e h eG,-,.

Lema 1.7:

Seja G um grupo e consideremos G',Gr,...,Gi,... sua série central inferior,
então temos o seguinte:

(i) Go =G, =G, r...,
(iD G, é um subgrupo normal de G (logo por (i) segue que G, é um subgrupo

normal de G,_, ),

("i)G/c,.,.t(%,.,)
Demonstração:

(i) Seja x €G;, parai> l, então ¡=ghg-'h-'onde g €G e h e G,-,.

Se i = 1 então Gi-, = Go, logo x eGo. Portanto Go =G,.
Se i>l então h=¡p-t1-t onde keG e l€G¡_2, logo

¡ = gklk-rl-rg-rlkl-'k-' = gklk-tg-'l-' lg l-'g-rlkl-rk-' .G,_,.
Portanto segue (i).

(ii) Sejam g€G e he G, então h=klk-'l-r onde ke G e le G,-, , logo

ghg-' = gklk-r¡-t*-' = gklk-'g-'l-' lg l-'g-r e G,.

Portanto G, < G.

(iii) Sejam hG,*, e 
o,/O*,o 

BGi*r .7O*,então

hG,*,.gG,*, =gGr,r.g-tGi*,.hG,*,.gGr*,.h-'G,*,.hG,*, =gGi*r.(g-tttgtt-')G,,,.hG,., =gGi,¡.hG,*,

TLogo hG,*, ez(%,.,), e nortant oo/o^.t(%*,)
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Teorema 1.8:

Seja G um grupo, se G é livre então G. = l-l G, consiste apenas no elemento
i=0

neutro.
I)emonstração:
Consideremos g um elemento em G, então o comprimento de g, definido como

o númeor mínimo de letras em alguma representacão, é finito. Além disso a medida
que i aumenta, o comprimento mínimo dos elementos, distintos do elemento neutro,

também aumentam em G¡, pois Gé livre.

Supondo que existe x eG- -{"r} então x tem um comprimento n>0. Assim

x ØGzn, o que é uma contradição.

ó
Logo G. = f-ì C, = {eo}

i=0

OUTROS RESULTADOS

Observação 1.14:
Na demonstração do corolário 3.6, do capítulo 3, usaremos os seguintes fatos:

O subgrupo segundo comutador de Sr, o grupo das permutações do conjunto

3 = {t,2,3}, consiste apenas do elemento neutro.

É um fato trivial da teoria de grupos que dado um homomorfismo de grupos

<p:G+H então <p leva elemento do segundo comutador de G em elemento do

segundo comutador de H.
Assim mostraremos apenas o primeiro resultado.

Teorema 1.9:

Seja Sr, o grupo das permutações do conjunto 5={1,2,3}, o segundo

comutador do grupo S, consiste apenas no elemento neutro.

Demonstração:

Em [ROTMAN] temos qu"S/Ar* Zz, como Z, é umgrupo abeliano segue

que o segundo comutador do grupo S, esta contido em Ar.

Como er={(r),(tzl),(nz)} então o subgrupo comutador de 53 ou

coincide com Ar, ou consiste apenas no elemento neutro, mas

(t z)(z ¡Xr z)-'(z s)-' =(r z t).
Logo o comutador do grupo S, coincide com Ar.

I
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Assim o segundo comutador do grupo S, é o comutador do grup.o As, guQ

com alguns cálculos triviais concluímos que consiste apenas no elemento neutro.

Portanto o segundo comutador do grupo S, consiste apenas no elemento

neutro. r

i

-)



Capítulo 2

Enlaçamentos Separáveis e Um Exemplo de
Enlaçamento não Separável

Geometricamente em Sn

Nosso objetivo nesse capítulo é definir enlaçamentos geometricamente e

homotopicamente separáveis, relacionando as duas definições e obtendo resultados que

possibilitem meios alternativos para constatar se um dado enlaçamento é ou não separável

homotopicamente ou geometricamente. Além disso estudaremos um exemplo dado por

van Kampen (1928), de enlaçamento de duas esferas em So, L 
= 

Sl u,S]
homotopicamente separáveis, mas que não é separável geometricamente.

Definição 2.1:

Seja L = L, u L, um enlaçamento de duas componentes em S", dizemos que L é

um enlaçamento separável geometricamente em Sn se existem discos disjuntos Di,Di em

Sn tais que L, c Di e L, c.Di.

Exemplos 2.1:
l) 2)

L!
¿&

L¿

t¡
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3)

LL

Nos enlaçamentos dos exemplos acima temos que l) e 3) são separáveis

geometricamente e 2) não é separável geometricamente.

Teorema 2.1:

Seja L=LrttL, um enlaçamento em Sn, com n)3, se L é separável

geometricamente em Sn então ,r,(S" -I.) ¿ o produto livre dos grupos de nó tt,(S" -I.,)

. rr,(s" -Lr)
Demonstração:

Como L é separável geometricamente em Sn então existe um disco Di c S' tal

queL,cDieLrnDi=Q.

Considerando Di 
= 

Sn - d¡ ,.rno, que L, c D;.

Logo Dï nDå = Sn-t, e como n ) 3, segue que 7rr(O¡..¡n;)- ær(S'-')= O.

Aplicando o teorema de van Kampen temos

,,,(s" -L) - n,(Dl -r) * n,(Dl -L) = t,(Dl -L') * t,(Dl -L,).
Agora consideremos as seguintes inclusões:

i,:Di-L,JSn-L, e irDi-Lr)Sn-L2, como n)3 nas induzidas em lrl

teremos isomorfismos, ou seja, æ,(pl - t,) ^, 
æ,(S' -L,) " tt,(Dl -Lr)o æ,(S' -Lr).

Logo æ,(S" -L)- rr,(S" -L,)* t,(s' -Lr). ¡
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Definição 2.2:

Seja L=Lr uL, um enlaçamento de duas componentes em Sn, dizemos que L é

um enlaçamento homotopicamente separável em Sn se cada componente de L não é

homotopicamente enlaçada com a outra, ou seja, de existem homotopias Hl e H] tais que

Hl é a homotopia entre a aplicação que descreve o mergulho L, em Sn - L, e uma

aplicação constante e Hf é a homotopia entre a aplicação que descreve o mergulho L, em

Sn - L, e uma aplicação constante.

Exemplos 2.2:
Veremos no teorema 2.2, abaixo, que l) e 3) dos exemplos 2.1 são enlaçamentos

homotopicamente separáveis.

Observação 2.1:

Dado um enlaçamento L =LrwL, em Sn, com L, =Sk' e L, =So', se [L,]=O

em 7rk,(S'-f-r) então L, não é homotopicamente enlaçada com L, e se [Lr]=O ern

,ru, (S" - L, ) então L, não é homotopicamente enlaçada com L,.

De fato:

Se [r,]=0 er ru,(S'-Lr) então L, é homotópico à constante na homotopia de

dimensão k,, ou seja, existe uma homotopia Ff':L, xI-)Sn-L, entre a imagem de L,

em Sn -L, e uma aplicação constante na dimensão k,, isto significa que Fj'=ir onde

i,.L, -+Sn -L, é ainclusão de L, em Sn -L, e Ff' =ç1s.

Logo L, não é homotopicamente enlaçada com Lr.

Analogamente mostra-se que L, não é homotopicamente enlaçada com L,.

Mostraremos agora um resultado relacionando os dois tipos de separabilidade
defrnidos acima.

Teorema2.2:

Seja L =LtwL2, com Lr = Sk' e L, ã Su', um enlaçamento separável

geometricamente em Sn então L é separável homotopicamente em Sn.

Demonstração:
Como L=Ltr-rL, um enlaçamento separável geometricamente em Sn então existe

um disco Dl c S' tal que L, c Di e L, aDi = Q .

Consideremos a aplicação er:Sk' -)(S" -I-r) que descreve o nó L, em Sn -Lr, e

b'

nc

.Lìi-¡rútcca

=U'é

seja qi:Sk' -) Di então [r,] .n*, (ol), logo [t,]= o
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Agora consideremos a inclusão i:Di +Sn -L, e tomemos sua induzida ofit 7t¡,,

temos que i,:æu, (ol) - (s" - rr) é o homomorfismo nulo.

Além disso i.([t,1) = [[r, ]], poir i o <pí = er .

Logo [[l']]= o em ,ru,(S' -Lr).
Portanto L, não é homotopicamente enlaçada com Lr.
Analogamente temos que L, não é homotopicamente enlaçada com L,.

Seja A'.-,8, como na figura abaixo, um enlaçamento em R]
l¿
t I

¡

d,
ç

t

figara2.I

Fazendo o rodado dos arcos A e B em torno de R2 obtemos um enlaçamento

L=A*UB', tal que A. =SÎ e B" =Sl e se considerarmos separadamente ambas são

trivialmente mergulhadas em So.

Teorema 2.3:

O enlaçamento L = A* t.lB. é homotopicamente separável em So .

Demonstração:
, Devemos mostrar que A' não é homotopicamente enlaçada com B' e B. não é

homotopicamente enlaçada com 4..
Inicialmente lembremos que So = ôD5 e que podemos escrever D5 = D3 x D2.

Temos então que

U

Ob
I

d
t A

¿

D3xôD2=52xD'[JD'xS'
s2 's¡

So = ô(D' t D')= ôD3 x D2
õD3 rõDz
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Agora consideremos Sf x D2 uma vizinhança tubular de Sl identificando-a em So

como acima segue que So - (Si 
" 

ot ) = 
D3 x Sr = Sr .

Como S'-Sí 
= s' -(si " D') temos portanto rrr(So -sí) = nr(S') = 9.

Logo lO.]= O em ær(S'-Sí)- 7rr(So -B.).
Portanto B* não é homotopicamente enlaçada com A*.
Analogamente mostramos que A. não é homotopicamente enlaçada com B"

Obseruação 2.2:
Agora mostraremos que L não é separável geometricamente em So. Precisamos

determinar o grupo ,r, (R1 - (,A.., n)), faremos isto usando a apresentação de rWirtinger.

Pela figura (2.1) podemos concluir que os geradores do grupo 
",(R|-(e.rn))

são a,b,c,d,e,tg e h , com os quais obtemos as seguintes relações:

(t) be = ea (z) ag= gc (¡) fc = cB

(+)ra=ae (tdf=fe (o) hr=rB

Das relações (5) e (6) temos d = fef-r 
" 

h = fgf-', que podemos obter através das

relações anteriores. Além disso podemos escrever as relações (2), (3) e ( ) como segue

(z) u=gcg-r (¡) g=c-rfc (+) e=a-'fa

Considerando x=c-ra temos que a=cx e a-r=x-tc-r, além disso x não coincide
com o elemento neutro, pois a + c.

Substituindo esses resultados, (2), (3) e (4) em (1) temos:

gcg-'x-'c-rfcx = x-rc-'fcxcx, isto implica em gcg-'x-tg* = x-'gxcx que podemos

escrever ainda como cg-'x-'gx = g-rx-rgxcx, logo c[s; x]= [e; x]cx e

x = c-'[g; *]-'r[e; *] e finalmente temos que x = [r; [g; *]]

Portanto ?r, (Ri - (n l, n)) = {c,g, X, X = [r; lg; .]]]

Teorema 2.4:

r,(Ri -(n.rB)) não é um grupo livre.
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I)emonstração:

Consideremos G = æ, (R1 - (n.-rn)) e sua série central inferior como na definição

1.15, ou seja, G=Go € G, =[G,G,-,] para i>1, o subgrupo consistindo de todos os

produtos comutadores [g;h]- ghg-'h-', g €G e h eG,_,.

Assim temos que xeG=Go, e como x=[c;[g;*]] segue que xeGr, pois

ls;x] ec,. usando esse mesmo raciocínio temos que x eGo, e assim segue que x €G2n,
para todo n eN.

Agora lembremos que, p'elo lema 1.7(i), temos Go rG, =G, f..., portanto

x eG- = f-ìG, .

i=0

Como x não coincide com o elemento neutro, segue pelo teorema 1.8 que

",(Ri -(n.rB)) não é um grupo livre. r

Corolário 2.5:

O enlaçamento L = A* \, B' não é geometricamente separável em Sa

I)emonstração:
Pelos teoremas 1.2 e 1.3 temos que:

æ,(Ri -(e,rs)) - r,,(Ro -(n'.r8.)) ^, æ,(so -(4..-,8.))

Suponhamos que L=A.uB" é geometricamente separável em so, então pelo

teorema 2.1 temos que 7rr(St -(e..rB')) ^, 7r,(So -4.) * 7r,(So -8.)

Agora So =ô(D'"D') =õD' *O'roV-, D3 xõD2 =52 xDtrLlD'xS', como

A'e B* são duas esferas de dimensão2não enodadas em So segue que A. =Sî xD2 e

B" = S; x D2, onde Si e Sl são esferas de dimensão 2 trivialmente mergulhadas em Sa.
Logo

, So-A* =St-(Si "D')=D3 
xS'=Sre

so -B' =54 -(s3 ><ot) =D3 x s' =sr

Portanto n,(So -4") o î,(So -B') - n,(s') * z.
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Assim rr,(So-(a."..rB')) x Z*Z éumgrupo livre com dois geradores, o que é

uma contradição, já que pelo teorem az.+ nr(So -(e..rn.)) não é um grupo livre.

Portanto o enlaçamento L = A* t-rB. não é geometricamente separável em Sa. I

Assim temos um exemplo de um enlaçamento em So separável homotopicamente
que não é separável geometricamente.

Observação 2.32

É possível verificar geometricamente que x e G- = llG,, como veremos agora .

i=0

Através da figura 2.2 podemos observar que a curva ct é conjugada da curva

x = c-ta.

f

f

----- x
-t'---'

I t

frgura2.2
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Podemos alongar a superficie acima de tal forma que resulte na seguinte

superficie:

frgara2.3

Olhando para as curvas P e y da frgura 2.3 obtemos a seguinte relação

c¿ = Ê-ty-tÞy.
Agora olhando para a figura 2.2 e deformando B através de O,Ø,O e @, como

mostra a figura 2.4 abaixq concluímos que a curva B também é conjugada da curva

x = c-ta.

(Ð

?t---\

r *

? +\-

t
t

\
¡

o

frgara2.4
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Como as curvas ct e B são conjugadas da curva x = c-ra existem

p,ÀeG=7rr(ni-(n.rg)) tais que x=pop-'e 9=Àxl.-t. Mas além disso

cr = F-'y-'py, ou seja, ø €G,, e como pelo lema 1.7(ii), G, é um subgrupo normal de G

segue que x eG,, pois x = pdp-r. Conseqüentemente temos que P eGr.
Fazendo esse processo sucessivamente concluímos que x eG,, para todo i eN, ou

Observação 2.4:
Embora não seja dificil verificar que o enlaçamento estudado não é separável

geometricamente, basta olhar para a seqüência de figuras da observação 2.3, nós seguimos
outro caminho para concluir este resultado, pois nosso objetivo era mostrar que a
recíproca do teorema 2.2 não é verdadeira.

seja,xeG-=flG
i=0



Capítulo 3

Outro Exemplo: Um Enlaçamento não
Separável em S'

Neste capítulo vamos estudar um exemplo de enlaçamento em So, dado por
Andrew & Curtis (1959), eles constroem um enlaçamento de duas esferas, obtidas pelo

rodado dos arcos C e D da figura abaixo. C., o rodado de C, é uma esfera mergulhada

trivialmente em Sa e D' é o rodado do nó

Mostraremos que o enlaçamento K=C*\./D. não é homotopicamente separável

em So, e como conseqüência do teorema 2.2 temos que K também não é

geometricamente separável em So.

Para isso mostraremos que D' não é homotopicamente enlaçada com C*, mas C"

é homotopicamente enlaçada com D*.

Þ ßt.

c
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2.t

Teorema 3.1:

D' não é homotopicamente enlaçada com C..
Demonstração:
Temos que C. é uma esfera de dimensão 2 trivialmente mergulhada em So

Logo tr(So-C.)^, 7rr(So-St)=0 como vimos na demonstraçáo do teorema

Portanto [o.] = o em nr(So - C.).

Segue que D. não é homotopicamente enlaçada com C". t

Teorema 3.2:

C' é homotopicamente enlaçada com D*

Alguns resultados serão necessários para a demonstração deste teorema, mas antes

enunciaremos dois corolários que são conseqüência imediata dele.

Corolário 3.3:

O enlaçamento K = C* \, D. não é geometricamente separável em So.

Demonstração:
De fato:

Pelo teorema3.2 temos que K não é homotopicamente separável em So, logo

segue, pelo teorema2.2 do capítulo 2, queK não é geometricamente separável em So. r

Corolário 3.4:

rr(Ro-D")+0.
Demonstração:
De fato:

Como C' é homotopicamente enlaçada com D* temos que C. não é homotópica à

uma constante em R4 - D* e por isso não representa o elemento nulo de ær(Ro - D.). r

Definição 3.1:

Seja L=LrUL, um enlaçamento em S', dizemos que L é um Enlaçamento de

Bordo (Boundary Link) se existem superfïcies de Seifert M, e M, disjuntas tais que L, é

bordo de M, e L, é bordo de M, .

Lema 3.5:

Seja L = Lr \rL, um enlaçamento em 53, se L é um Enlaçamento de Bordo, então,

L, representa um elemento no segundo comutador do grupo de nó de L, e L, representa

um elemento no segundo comutador do grupo de nó de L,.
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I)emonstração:

Consideremos Mr a superficie de Seifert que borda L, e não alcança L, podemos

observar através da figura abaixo, que representa a superficie acima considerada, que a

classe de homotopia de L, satisfaz:

aat

Y¡^

[r,]=(x,,y,,xu'yu')...(*,ry,r*i*'yù') em ,r,(S'-q), onde g é o genus da

superficie M,.

Considerando M, uma superficie de Seifert de Lr, disjunta de M,, temos que

/u(*,,,Lr)=/o(y,,,Lr)=0 para todo l.i.g, onde (n(xr,,Lr) é o número de

enlaçamentos de x,, e L, e ( o(y r,,Lr) é o número de enlaçamentos de yt¡ ê Lz.
Pela quarta definição de número de enlaçamentos em IROLFSEN], como

/n(*,,,Lr)=(*(yr,,Lr)=0, temos que [L,] esta no segundo comutador do grupo

æ,(s'-rr).

Analogamente verifica-se que [I-, ] esta no segundo comutador do grupo

æ,(s'-r,). r

Corolário 3.6:

Sejam Lr =C'n R3 êLz=D*n R3 então L=Ltr;L, não é um Enlaçamento
de Bordo.

I)emonstração:
Suponhamos o contrário, ou seja, L é um Enlaçamento de Bordo. Então pelo lema

3 .5 temos que [L, ] está no segundo comutador do grupo rr, (S' - I,, ) .

ItÀ
*x¡a

L1
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Observemos, através da figura abaixo, que [L, ] = tb- t 
" 

L, é o nó quadrado, -que

pela apresentação de Wirtinger o seu grupo de nó é

rr,(S' -Lr) = {a,b,c; aba = bab, aca= cac} ver [CROWELL SLFOX].

e

Lt

-,]

Lù

q-

/

\ b

Construindo um homomorfismo q:tt,(S'-Lr) - Sr, onde S. é o grupo de

permutações de 5 = {t,Z,l}, mandando a,b,c para os ciclos (l 2), (l 3), (2 3),

respectivamente. Temos então qu. ,p([], ]) = q(tU- ') = (Z¡Xf ¡) = (tZ l) .

Como homomorfismo leva segundo comutador em segundo comutador,

concluímos que [L,] não está no segundo comutador do grupo ,r,(S'-Lr), pois o

segundo comutador do grupo S, possui apenas o elemento neutro.

Logo L não é um Enlaçamento de Bordo. I
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Observação 3.1:

O homomorfismo inclusão H,(R' -Lr) -+ H,(Ro-D') é um isomorfismo. E

mais, isto não é verdade se substituirmos H, por 7rr.

De fato:

Observe que H,(Rt -Lr)o Z e H,(no -D.)* Z, além disso os geradores

de H,(nt -Lr) e H,(Ro - D') são os seus meridianos e como a inclusão leva meridiano

em meridiano segue então que H, (R' -Lr) * H, (Ro - D.).

Agora rr,(R' -Lr) * n,(Ro -D').
De fato:
Na demonstração do corolário 3.4 vimos que

n,(Rt -Lr)^, 7cr(S3 -Lr) = {a,b, c; aba= bab, aca = cac}.

Pelo exemplo utilizado na observação 1.5 e pelo teorema 1.2 do capítulo I temos

ainda que rc,(Ro - D") - {a,", u.u ="u"} .

Logo n,(R' - Lr) não é isomorfo a æ,(Ro - D'). r

Demonstração do teorema 3.2:

Queremos mostrar que C. é homotopicamente enlaçada com D*.

Observemos inicialmente que a intersecção de C*uD* com R3 é LrttLr, como

no corolário 3.6.

Suponhamos que C' seja homotopicamente não enlaçada com D', então C" é

homotopicamente trivial em R4 - D. e temos uma aplicação f:B3 -> Ro - Dr que aplica

ôB3 = 52 homeomorficamente em C..
Pelo teorema de transversalidade para aplicações [HIRSCH] podemos assumir que

f é transversal à R3, temos ainda, pelo teorema 1.6 do capítulo 1, que f- '(n') = M é uma

superficie de dimensão 2 com colarinho duplo (logo orientável), com bordo ôM c ô83

levado via f homeomorficamente em L,.

Como na demonstração do lema 3.5, ôM é homotópico em M a um produto de

comutadores de certos laços x,,y¡ effi M. Essa homotopia é levada via f para uma

homotopia em R3-L, entre L, e um produto similar de comutadores de f(x,) . f(V,)

Agora os f(x,) . f(V,) são homotopicamente triviais em Ra -D., pois f se estende à um

disco no 83.
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Pela observação 3.1 a inclusão R3-L, ->R4-D. é uma equivalência- de

homologia, portanto f(x,) e f(y,) são homologicamente triviais em R3-L, ou seja,

representam comutadores em n,(R' -Lr).

Assim concluimos que a classe de homotopia [L, ] esta no segundo comutador do

grupo de æ,(R' -Lr).

O que é uma contradição, pois vimos no corolário 3.6 que [t,] não está no

segundo comutador do grupo t,(R' -Lr)
Logo C. é homotopicamente enlaçada com D*. r

Observação 3.2:
O teorema 3.2 pode ser generalizado, ou seja, se considerarmos o p-rodado de C e

D, digamos Ci e Di, então Ci é homotopicamente enlaçada com Di

Mostraremos tal generalização, no caso p =2, onde denotaremos C] = c** e

Dl = D..'

Passo 1:

Seja D3 c D5 trivialmente mergulhado, isto é, tomamos Ds = D2 x D3 e

O'=(o,o)xD3cDs.

Então temos que D5 -D3 =(o' "D')-((o,o)r,D')=(D' -(o,o))xo' que se

retrai em SrxD3côD5, (na verdade existe uma retração de (n'-(o,o))tO' em

S'=((0,0)xSr), pois ôD5 =ô(o'xD')=(s'xo') U (o'"S').
sl *s2

Além disso essa retração é aidentidade.* dtxS2 que fazparte do bordo. Em

particular é a identidade em St = ((0,0) x St ).

Passo 2:

Dado õ' c D' (enodado) consideremos Du = D3 x [- t,t] : Dt 
" {o} = ñ'

Sabemos que Õ' c Do é isotópico ao mergulho trivial, isto é,

(Do, õ')- (o-, n')

Portanto se considerarmos D3 xDr "[- 1,1] rñtxDr, assim considerar também

D' rl- 1,1]x Dr =Õ' x D', e conseqüentemente D' "[- 1,1]xD' lñt xDr x Dr. Como
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D' * [- 1,1] = ñ¡ é trivial, pela observação acima, então

(p" [- r,r] x D', Õ' t D') - (p', D') trivial.

Logo existe uma retração

æ:D3 x[- r,r]xDr-õrxD2 -+a(o'*[- 1,1]xD')-St e esta retração não atinge a 52

que é o bordo de ñ' x D2.

Agora vamos mostrar que C*" é homotopicamente enlaçada com D'*.
Suponhamos que C"" não é homotopicamente enlaçada com D*', então existe

Y:S3xI-)S5-D.. tal que Y{oJ, a restrição de Y à S3x{O}, tem por imagem

homeomorfica a C"* (veja passo 3) e Yt, 1, a restriÇão de Y à 53 
" {1}, é a aplicação

constante.
Aqui estamos considerando:

s' = ô(Du) =ô(D' xD2 x[- r,r])= ô(D' "[- 1,1])= s' "[- l,r]Uo' r{- t,t},

D"' = a(Di)= ô(Dl xD2 x [- r,r]) = ô(D)" [- 1,1])= s1 "[- 1,1]UD; 
" {- t,t}

observemosque õ] *{- 1}cD5 x{- t} e ñ] *{t}-o'x{t} equepelospassos

I e z existem retrações r1_r l e r{,¡ tais que

7r1-¡1:D5 r{- li-õl'{- t}-+Su x{- t}cso x[- t,t],

7c1¡1:Ds "{r}-o] "{t}->sa 
x{t}cs'x[- t,t].

Além disso essas projeções não atingem S; "t- t] e S] x{t}
Logo temos

ur-,):D'"{- t}-D;,,{- r}-(s'-S;)'{- r}-(s'-S;)'[- l,r]=((s'"[- r,r])-(S:'[- Ll]))

7r1¡1:D5"{l}-ol'{r}-(s'-53),{r}c(s'-Si)"[- r,r]=((.'"[- 1,1])-(S3 "[- r,r])).

Agora precisamos apenas de mais dois passos para concluir essa demonstração

Passo 3:
Temos que

c'*=a(Dl xD'"[- 1,1])=ô(Di x[- r,r])=SÎ "[- 1,l]UDi "{- 1,1}ec"css-D"
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Passo 4:

A componente C* deve ser identificada com Sl ,, {0i, assim como a componente

D" deve ser identificada com Sl x {o}, isto é,

Com esses passos temos que Yf '(C.)= 52 c 53 = S' x {o} - 53 x I, onde está

definida a Y, então se considerarmos Õ: 52 xI-+Ss-D'*, a restrição de Y à 52 xI,

temos que O101, a restrição de O à 52 x{o}, tem por imagem C. e O¡r1, a restrigão de O

à 52 x {t}, ¿ a aplicação constante.

como ss-D*' =(so xl- r,r]Uo' r{- L1})-(S;'[- Ll]Uõ; r{- t,t}),
podemos projetar 55 - D"* usando fi{- , } u fi{, } em

((t' "[- r,r])-(Si "[- r,l]))=(so -53),.[- 1,1]=(so-D.)x[- t,t].

Agora podemos projetar esse conjunto em So - D. usando a projeção P, no

primeiro fator, logo P,"(rt-,Ìun{,r)"o=A:S2xI-+So-D'e A é tal que A{o},u

restrição de A à S'x{o}, tem por imagem C'e Alry, a restriÇão de A à 52 "{t}, e a

aplicação constante. Isto é um absurdo, pois C. é homotopicamente enlaçada com D'.
Logo C.. é homotopicamente enlaçada com D". I

Observação 3.3:

Sabendo que Cl é homotopicamente enlaçada com Dl, e raciocinando como

acima concluiremos que Cl é homotopicamente enlaçada com D;. Utilizando esse

processo sucessivamente concluiremos que Ci é homotopicamente enlaçada com Di, para

todo p .{t,2,...}.
Portanto a generalizaçio é válida.

Observação 3.4:

Podemos concluir que o enlaçamento K = C" u D* não é geometricamente

separável em Su por outro caminho.

c. = a(ñl 
" 

D')= ô(Di x o' x {o})

o' = a(ñl 
" 

D') = ô(Õl xo' x {o})
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Suponhamos que K = C'urD' é geometricamente separável em Sa, então pelo

teorema2.1 temos ,r,(So -K)* t,(So -c.) * t 
'(So 

-D').

Segue pelos teoremas l.l e 1.2 que îr(S'-f)' æ,(n]-C) * t,(R1 -D), ou

seja, é o produto livre do grupo do trefoil e de Z, que não é liwe.

Mas æ,(s'-r)- æ,(nl -(cvo)), pelos teoremas l.l e 1.2,e æ,(nf -(c'-,'o))
é um grupo livre de dois geradores, como podemos ver nas seguintes deformações do

complemento de CtvD em R] dap figuras abaixo.

o

l\.

@o

@

@@



Capítulo 3 - Outro Exemplo: Um Enlaçamento não Separável em Sa 38

@@

@o

rb

F

@

-

.---

@

@@



Capítulo 4

Separabilidade de Mergulhos de Superfícies
emS 4

Antes de iniciarmos este capítulo convém observar que os resultados e
demonstrações aqui obtidos não foram encontrados em na literatura consultada, assim as
demonstrações aqui expostas são originais.

Neste capítulo utilizaremos os exemplos dos capítulos 2 e 3 para construir
enlaçamentos de superficies de quaisquer genus com propriedades análogas àquelas
obtidas para esferas. Assim nosso objetivo será provar os seguintes teoremas:

Teorema 4.1:

Dados gr e gz números naturais quaisquer, existem enlaçamentos do tipo

M = Mr u M, em Sa, onde M, e M, são superficies orientáveis, de genus gt e gz

respectivamente, tais que M é homotopicamente separável, mas não é geometricamente
separável.

Teorema 4.2:

Dados gr e gz números naturais quaisquer, existem enlaçamentos do tipo
M = Mr u M, em Sa, onde M, e M, são superficies orientáveis, de genus gt e gz

respectivamente, tais que M, não é homotopicamente enlaçada com M, , mas M, é

homótopicamente enlaçada com Mr.

As demonstrações desses teoremas serão obtidas facilmente depois que fizermos
algumas considerações.

Inicialmente lembremos que no capítulo I definimos a soma conexa de duas

variedades orientáveis, agoÍa consideremos M uma superficie orientável em So e

T2 = Sr x Sr um toro mergulhado trivialmente em Da c So.
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Mostraremos como será feita a soma conexa de M e T2, que denotaremos -por

ù = M#T2, esta operação pode ser considerada como colocar uma alça (handle) em M.

Também mostraremos como obter û = M através ù.

Construindo û:
Consideremos Do = D2 x D' , T'= Sr x St mergUlhado trivialmente em Da c So e

M uma superficie orientável em So com (O,O)xD2cM de tal forma que (O,O)t(O,O)

corresponde a p eM.

Agora consideremos Dl um disco em M com centro em p e ¡?1, o disco de centro

p e raio metade dentro de Dl.

A construção de û e f"itu removendo os discos D2 de T2 " ,?l de M e

identificando ôD2 com ôD!r.

Esquematicamente temos:

Construindo ù 
= 

M a partir de û:
Para transformarmos ú= M#T2 em M devemos remover ,1'2rr ¿a ú, ou seja, a

operação a ser feita será a inversa da descrita acima.

. Consideremos Do tal que û n Do seja como no desenho abaixo, ou seja,

ù n ôDo = Sr mergulhada trivialmente em S' = ôDa .

Estamos supondo a existência de uma curva C, homologicamente não trivial em

ù, .or C=ôD2 . dt -dt-Vt (veja desenho). Na verdade supomos que existe

D2 x [-l,l] tal que ôD2 x[-r,r] seja um colarinho de C em ú.
Removendo, em D4, C"[-1,1] e colando D2 x{-r} em cx{-t} e D2 x{t} et

Cx{l}, obtemos M=M.

É

DË
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Esquematicamente temos:
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D.

s

lld

o
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---t¿

*t4 @

As notações utilizadas neste capítulo serão as seguintes:

ù,=M, #T2,xi=so-M, e*, =s*-ù, putui=1,2

Mostraremos que dado um enlaçamento de superficies orientáveis do tipo

M = Mr u M, em So, se M, não é homotopicamente enlaçada com M, então o mesmo

ocorre com os pur., (ù, . M,) e (M, . M,) e se M, é homotopicamente enlaçada com

M, então o mesmo ocorre com os pur., (ù, . Mr) e (M, 
" 

Mr).

Teorema 4.3:

Seja M = Mr U M, um enlaçamento de superficies orientáveis em So tal que M, é

homotopicamente enlaçada com M, então:

(D M, é homotopicamente enlaçada com Mr;

(ii) Mr é homotopicamente enlaçada.o* ùr.
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I)emonstraçâo:
(i) Suponhamos o contrário, então existe @', uma homotopia entre a aplicação

g',:û, èX, mergulho que descre.re IûI, em X, e uma aplicação constante, ou seja,

Õ', :ù, x I -+ X, é tal que Õ', (x, O) = cte e Õ', (x, t) = q', (*) .

Considerando (Þr a restrição de .(Þ', u (frrl, -"'%)x I, onde D2,, é o disco

removido de M, para construir ú,, temos que Õ,(x,0)= tt. e (Þ,(x,t)= g,(x) onde g,

é a restrição de <p', aM.r-D2,r,.

E ftcit ver que é possível estender Õ, a Õ,:M, x I-+Xr, homotopia entre o

mergulho e,:M, ) X, que descreve M, em X, ê uma aplicação constante.
Logo temos uma contradição!

Portanto Ñ{, é homotopicamente enlaçada com Mr.

(ii) Suponhamos o contrário, então existe Y uma homotopia entre uma aplicação

constante e o mergulho ry:M, + *, que descreve M, e* *, (e em Xr), ou seja, existe

Y:M, x I -> *., tul que Y(x,0)= 
"t. 

e Y(x,r)= ry(x)

Observemos agora que

*r = S'- If¡r = s4 - u(tinr)= (so - Mr) U (po - r'), que se retrai em
D2 rsl

(St - rur) = Xr, mantendo-se a identidade numa vizinhança da imagem de ry.

Logo existe uma retração de *, .* X, t'.*., -+ Xr.

Temos então M,---Y-+*r--!-+Xr, considerando qt'= ¡ory temos que V'é o

mergulho que descreve M, em X, e ry' homotópico à aplicação constante, o que é uma

contradição , visto que M, é homotopicamente enlaçada com Mr.

Portanto M, é homotopicamente enlaçada ro- ûr. r

Corolário 4.4:

Seja M = Mr u M, um enlaçamento de superficies orientáveis em So que não é

separável homotopicamente, então o enlaçamento 
ryf = ù, u M, também não é separável

homotopicamente.

De um modo geral se M = Mr r/ M, não é homotopicamente separável então

Ñt = ù, - ú, não é separável homotopicamente.
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Teorema 4.5:

Seja M = Mr u M, um enlaçamento de superficies orientáveis em Sa tal que M,
não é homotopicamente enlaçada cort M¡, então:

(i) M, não é homotopicamente enlaçada ror û,,
(ii) M, não é homotopicamente enlaçada com Mr.
Demonstração:
(i) Como M, não é homotopicamente enlaçada cofiì M¡, então existe homotopia

Õr:M, x I-+X, tal que @r(x,0)=.t" e Õr(x,t)= <pr(x) onde <p, é o mergulho que

descreve M, em X,.

Como *, = So- f,I' = 54- V(M,)= (t"- M,) U (n'- T') que se retrai em
D2usl

So - M, = X,, mantendo-se a identidade numa vizinhança da imagem do mergulho <pz,

então existeumaretração r:*, ìX, eumainclusão i:X, -+*, étul que roi = idx,.

Consideremos g'z= iogz temosque rog'2= roioez = ez.

Logo existe Õ'r:M, x I->*, tal que @'r(x,O)= cte e Õ'r(x,t)= q'r(*). Basta

defìnir@'r= io(Þ2.

Portanto IVI, não é homotopicamente enlaçada ror ú,.

(ii) Faremos essa demonstração construindo uma homotopia entre o mergulho que

descreve de ù, em X, e a aplicação constante. Essa homotopia será definida por paftes,

como veremos a seguir:

Analogamente a construção de û, no inicio do capítulo, consideremos Df um

disco de M, e com centro p, onde p € Mz (é na vizinhança desse ponto que faremos a

cirurgia para obtermor lùr¡.

Seja O:M, x I-+X, a homotopia que no estágio inicial O{o} é o mergulho que

descreve M" em X, e no estágio final <Þ1r1 é a aplicação constante. Seja cr = Im(Þ1¡1.

Consideremos a aplicação 0:M, x I-+M, x I tal que O(x,t)= (l'(*),t) onde

À:M, ì M, é definida da seguinte forma:
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l, restrita à M, - D'z, é aaplicação identidade e l,:Dl +Di é tal que se,Dl'é o

disco de raio metade dentro de Dl então f(,13)= p e À se estende radialmente para a

coroa Dl - ,D3.

Esquematicamente temos

Compondo-se 0 e (Þ, isto é, considerando Oo 0 obtemos O:M, x I-+ X, tal que

õ1¡y:M2, {t}l X, é a constante cr e a imagem de Õ coincide com a imagem de Õ.

Seja Df = D3 x D2 onde D2 évizinhança de o(p) ae tal forma que Dl é imagem

de Dl pelo mergulho <Þ1e¡.

Agora consideremos uma aplicação Ç):X, x I -+ X, definida como segue:

em X," {0} e em(x,-oi), {t} aaplicaçãoC)éaidentidade, C)em x,x {t} etat

que fora de Df é a aplicação identidade (compatível com o que temos acima) e dentro de

Df é descrita abaixo:

Observe que a cirurgia que transforma M, .r ú, é feita dentro de um subdisco

de Df , ou seja, dentro de Di= O'.*, D'y,. Assim colocamos C) constante igual a O(p)

em DI, e na "coroa'' Dá - Dlrrrrrrrrrrrrrrrrrr"estica" radialmente os segmentos desta coroa até atingir

o centro o(p)

Observemos que a imagem de IûIr.' D; no estágio final estará contida na imagem

de Mr.

{
a

?

\

4t-ð
t+

\ /

.-



Capítulo 4 - Separabilidade de Mèrgulhos de SuperfÍcie em Sa 46

Finalmente O restrita à Df x I é definida de forma óbvia, ou sejq Cl -em

Oi x {o} é a aplicação identidade, em Oi x {r} é aplicação definida acimae em Df t {t}
é definida continuamente como mostra a fïgura abaixo.

JL
, ) 

o.

Definamos então Y:ù, x I -+ Xr tal Que To) é o mergulho que descreve Ñ4, em

X, e \r) é a aplicação constante igual a a.

Definiremos Y nos subconjuntos ú, " l},yrl. lù, " lyr,ll
Descrição de Y em f,t, " lO,/r]:

Y1o1:Ñtr, {0})X, éainclusão ô d. ú, et X,, observando que ô coincide com Õ

emMr- Di .ô emi = fir- I\4 foidescritaquandoconstruímorvr, (rrrr, =M2#T2

com a soma feita dentro ae oi); v:(ur-D;)" {t}rX,, para t.lo,%), coincide

ô (e portanto com a o), Y(x,t)= o(fl*¡,zt) em i' x lo,yr],com

aplicação constante ø.

Logo ù, não é homotopicamente enlaçada com M,

Y(x,t) = @(x,2t- l) em (t, - di)" V,,tle v(x,t) = Q(p,2t-l) em i'^ lft,rl.
E assim temos que \o) é o mergulho que descreve û, em X, . Yt, \ é a

2 ¡--¡- r-
2

tl

A¿
a Ia

t

--?î--
sÀ

lt
ll
rl

û
l¡
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Corolário 4.6:

Seja M = Mr u M, um enlaçamento de superficies orientáveis em Sa separável

homotopicamente, então o enlaçamento Y = t, u M, também é separável

homopicamente.

De um modo geral se M = Mr u M, é separável homotopicamente então

ù = ù, . û, é separável homotopicamente.

Com os resultados obtidos nos teoremas 4.3 e 4.5 agora poderemos demonstrar o
teorema 4.2.

I)emonstração do teorema 4.2:

Consideremos o enlaçamento K = C* t-, D' de esferas em So como no capítulo 3.

Pelo teorema 4.5 segue que D* não é homotopicamente enlaçada com

Ô. = C.#T' e ô. = D*#Tz não é homotopicamente enlaçada com C".

Logo se considerarïnos o enlaçamento Êr,,u, = Ô;,., ô;,, onde Ô;, = C.#T!, e

ô;, = D.#T:,,.soma conexa de C. e D. à superficies de genus gt e Ez trivialmente

mergulhadas em Sa, respectivamente, temos que ûr, não é homotopicamente enlaçada

cor ôr,

Além disso temos também, através do teorema 4.3, qu. ô' é homotopicamente

enlaçada D* e C' é homotopicamente enlaçada "ot ô".

Portanto considerando o enlaçamento Êr,.r, = C;,., ô;, temos que Ô;, é

homotopicamente enlaçada ror ô;,. I

Agora mostraremos mais alguns resultados que possibilitarão demonstrar o

teorema 4.1. A princípio desejamos obter o seguinte resultado:

Se M = Mr u M, é um enlaçamento de superficies orientáveis em So que não é

separável geometricamente então ù = û, - û, também não é separável

geometricamente.
, Pelo teorema 2.1 podemos identificar a não separabilidade geométrica de um

enlaçamento de variedades M = Mr u M, através do grupo de nó de M e de suas

componentes.
O próximo lema sera utilizado para fazermos esta identificação, antes porém

precisamos observar o seguinte:
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Obseruação 4.1:

Queremos mostrar que 7cr(S4- Tt) æ Z, assimmostraremos que So-Tt tem o

mesmo tipo de homotopia de S' v 52 v 52 .

Consideremos inicialmente T2 mergulhado em D3, e V(ft) urnu vizinhança

tubular aberta de T2 em D3, podemos construir uma retração r:D3 - V(f')-> aub US',

onde a é um círculo, b é um segmento ligando os polos norte e sul de 52, que

denotaremos A e B, além disso r.restrita ao bordo de D3 é a identidade de S'(=ôD'),

como no esquema abaixo:

A A

*
*

ô
Considererios D3 c Da sendo que Da será a suspensão de D3 em Ra pelos pontos

ç=(0,0,0,1) e D=(0,0,0,-l), é facil ver que a suspensão s(v(r'))-{c,o} é

vizinhança tubular de T2 em Da, que denotaremos por W(f')'

Assim podemos construir uma retração R:Oo -W(t')-+ S(au,b çrS') repetindo

a retração r acima, descrita em cada nível t da suspensáo, para -1 < t < 1.

com esta construção temos que R restrita a s(st)= s3 é a identidade ( o que

ocorre para r).

Agora considerando Da c Sa podemos estender a retração R à outra

F:Do -w(r')-+ S(a)us(u).r(s(s').rof ), onde of é tal que Da urDf = 5+.

Bg

ì'

å

I
a) '-

.€/
/

/\
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Verifiquemos asora que o espaço S(a)t's(U)-(s(s')Yoi) = S(a)urS(b)u'oi

tem o mesmo tipo de homotopia de S' v 52 v 52 .

observemos que S(a)=s' e s(U) zD', além disso S(a)no? ={c,n}côDf e

s(u) n Df = S' = s(tn, s]) = {c, o} .

Consideremos um disco D] 
p,oprã"nt" 

Df com ôD? =S(b)nOf .

Se retrairmos Da em Dr2(o que é possível sem interferir em S(a) e S(U))

concluimos que o espaço S(a)t,s(U)-(s(s')yoi) se retrai em S(a).r(s(u)uDf ) que

nada mais é que duas esferas com os pontos C e D em comum, e este espaço tem o

mesmo tipo de homotopia de St v 52 v 52.

Uma demonstração mais elaborada deste fato pode ser encontrada em

lHosoKAwAs MAEDA & SUZUKII.

Lema 4.72

Sejam M = Mr u M, . Y = M, u M, enlaçamentos de superficies orientáveis em

Sa então ,r,(So - M)^, ,r,(So - t?,)

Demonstração:

Consideremos os discos M, c Dfl,, T2 c Df, e

dificil concluir queDTr, . DI, 
=So -ù,. Pelo esquema

(oi,, - rvr, ) .' (oi, - r') = s3 - sr .

j
+"

Dil, e DI, tais que

abaixo não é

e+D

d-M.

6q-]*
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a

Além disso æ,(oin, -rur,)^, 7rr(S4 - M,) . rr,(of, -T') *rr,(So - T')
Assim usando o teorema de van Kampen temos:

n,(so - T')

æ,(s'- s') ("- *)

,r, (So -

1ll

1Ír (s- - rur)

Agora sabemos que 53 = ôDa = 4D' x D2)= Srx D2rl]r,o'" t' e

v(s')= s'x D2, logo s'- s'= s'- v(s')= otx s'= S', assim

rr,(St - S') o Z =(u), 
" 

pela observação 4.1 temos ainda que 7cr(St - r') * z = (b).

Assim o diagrama acima fica do seguinte modo:

lu,

la MJ
t'

l*,r...,Xn, frr...,r.l

n,(Su - {t)= l*,,...,xn,bi 11,...,r., i,"(a)= ir.(u)1, i,.(a)= 6Logo

ir"(u) é um polinômio em

n' (So - +) o l*, ,..., Xn i r¡ ,..., ,.1 = r, (s" - rur)

como e

Xlr...,X. Segue que
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Obseruação 4.22

Usando o mesmo argumento do lema 4.7 podemos mostrar que

,r,(So- Mr)- rr,(So- Ñ4,). f.ogo dado M=M,U M, um enlaçamento de superficies

orientáveis em So não separável geometricamente, se constatarmos a não separabilidade

através do teorema 2.1 então Y = *, u M, também não será separável

geometricamente.

De um modo geral se r,(so- M)* æ,(So- Mr)* n,(s"- Mr) então o

enlaçamento de superficies orientáveis úr,.r, = (M,#{,)- (vr*r3,) nao é separável

geometricamente.

Se mostrarmos que quando Y = *, u M, é separável geometricamente então

M = Mr u M, também é separável geometricamente, poderemos estender este resultado

substituindo ù por Ñ4 = ù, . ù, e conseqüentemente a extensão se dará pârâ úr,,r,
t'

como acima.
Logo poderemos provar o teorema 4.I, utilizando apenas o enlaçamento do

exemplo do capítulo 2.

Teorema 4.8:

Sejam M = Mr u M, . lù = û, . M, enlaçamentos de superficies orientáveis em

So, se û é separável geometricamente então o mesmo ocorre com M.
'l

Demonstração:

Como ù é r"purável geometricamente em So então existe um disco Df tal que
I

ù,-DfeMrr-tDl=9.
A variedad. Ñt, foi obtida colocando uma alça (handle) em M,, logo existe Df tal

que Dfi ô M, - D' , onde D2 é um disco cujo bordo é uma curva C não desconectante

em T2 - ú,.
' Como ú, - Dä = D' esta contido no interior de DT, ôD2 = C e

C" [- l,l]c û, ,egu" que D2x [- 1,1]c rii. erer disso ôDf = Si e D'" [- l,l]

são compactos então existe r > 0 tal que Dl = Dt " [- l,l]x [- ., r]- fji .

Mas a operação M, ì út, foi feita dentro de D], logo ù, c öi . n; - dï

Fazendo a operação que transforru Ñ[, .* ú, dentro de D] temos qu. ú, . dï
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Como ú, = M, com a isotopia identidade fora de Dl . retração à um ponto

dentro de Dl, segue que M, - dî; como M, não foi alterada então M, ô Dl = Ø.

Logo M = Mr u M, é separável geometricamente em Sa. I

Corolário 4.9:

Seja M = M, v M, um enlaçamento de superficies orientáveis em So que não é

separável geometricamente, então o enlaçamento $ = ù, u M, também não é separável

geometncamente.

Mais geralmente se M = M, u M, não for separável geometricamente então

ù = ù, - û, não será separável geometricamente.

Agora podemos demonstrar o teorema 4.1.

I)emonstração do teorema 4.1:

Inicialmente consideremos o enlaçamento L = A* t-r B' de superfïcies orientáveis

em So como no.capítulo 2.

Pelo corolírio4.6temos que io = Â.., B*, i" = A*L-/ Ê'" i=Â'.rÊ., onde

Â" = A. #T' e Ê. = B*#T2, são enlaçamentos de superficies orientáveis

homotopicamente separáveis em Sa.

Portanto considerando o enlaçamento L",.", = Â;, .t, Êrr, onde Â;, = A' #T:, e

Ê;, = B" #T:,, temos Qu. ir,,r, é separável homotopicamente em so.

Além disso temos também, através do corolário 4.g, que io = Â. u B',

i" = A. ., Ê' . i = Â. ., Ê. são enlaçamentos de superficies orientáveis que não são

geometricamente separáveis em So.

Logo o enlaçamento ir,.r, também não é separávelgeometricamente em So. I

Observação 4.3:
Além dos resultados dos teoremas 4.I e 4.2 podemos observar também que dado

um enlaçamento M = Mr u M, de superficies orientáveis em So, se M é

geometricamente separável então o mesmo ocorre cotn ù = û, w Mr.

De fato:

Como M é geometricamente separável em So então existe D4 tal que M, c Do e

M, c(o")", onde (ot)" éocomplementarde Da em S'e ôDa = a(oo)t = 53.
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Consideremos Df c Mi tal que of n(o")" =Ø, erúio fazendo a soma coñe:<a

M,#I' em Df temos 9ue û, = M,#f c Da Ê Mz-(oo)", logo *=ù,r; M, é

geometricamente separável em Sa.

Consequência:

Se M = Mr u M, um enlaçamento de superficies orientáveis é separável

geometricamente em Sa então o mesmo ocorre rorn ù - Iid, . úr.

l'

li

l'
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