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Abstract 

In this work, we study the problem of separating the range of a given map, by 
its image; we also study the topology of certain stable maps. 

By working with immersions with normal crossings, Min --+ 	we firstly 
obtain interesting results which guarantee the separation of N by f(M), under 
certain conditions. 

Then, by using the Stein Factorization of a given stable map and some results 
on the classification of 1-connected 4-manifolds, we obtain interesting information 
on the topologies of the singular set and of the domain of such a map, particularly 
in the special generic case. 

Finally, by working with stable maps whose only singularities are fold points 
and whose domain has low dimension, we simplify its singular set, by cancelling 
components by local deformations, in order to get topological information of the 
source. 



Conteúdo 

Introduçãe 

1 Propriedades de Separação de Imersões com Interseções Normais 
em Codimensão 1 	 2 

1.1 Problemas Abordados 	  

1.2 Definições e Principais Resultados Relacionados 	  3 

1.3 Resultados Obtidos 	  5 

ObeArNraçõpc Tornlsigicpc Crxl:,ro ror+ ge A plje-s;pc aPn  4r; r• Rc  P,r._ 
ciais 	 15 

2.1 Problemas Abordados 	  15 

2.2 Definições e Principais Resultados Relacionados 	  16 

2.3 Resultados Obtidos 	  22 

3 Sobre a Topologia de Variedades Realizando Complexos Bidimen- 
sionais 	 35 

3.1 Problemas Abordados 	  35 

3.2 Definições e Principais Resultados Relacionados 	  36 

3.3 Resultados Obtidos 	  45 

Bibliografia 	 66 



Introdução 

Neste trabalho são dois os nossos objetivos: obter informações sobre o problema 
de separação envolvendo variedades fechadas e conexas, e, obter informações to-
pológicas sobre o domínio e sobre o conjunto singular de certas aplicações estáveis. 
O trabalho está organizado da seguinte forma: 

- no Capítulo 1 são abordados dois problemas de separação, um dos quais é um 
questionamento sobre a recíproca do teorema de Jordan-Brouwer. Fazemos uma 
rápida exposição sobre os trabalhos relacionados a este tema, dos quais destacamos: 
Ballesteros-Fuster (1992), Biasi-Fuster (1992) e Feighn (1988). Assim, trabalhando 
com imersões com interseções normais, obtemos interessantes resultados sobre o pro-
blema de separação. Dentre eles, destacamos a obtenção, sob certas condições, de 
uma recíproca do teorema de Jordan-Brouwer; 
- no Capítulo 2 são abordados três problemas buscando a obtenção de informações 
topológicas sobre o domínio e sobre o conjunto singular de aplicações genéricas 
especiais. Uma ferramenta básica e de utilização essencial para o estudo de tais 
problemas é a fatorização de Stein associada a aplicação dada. Fazemos novamente 
uma rápida exposição dos principais trabalhos relacionados a este assunto, dos quais 
destacamos: Burlet-de Rham (1974), Porto-Furuya (1990), Fukuda (1987) e Saeki 
(1992). Com algumas restrições sobre as dimensões das variedades envolvidas, ob-
temos resultados que caracterizam o conjunto singular e a variedade domínio destas 
aplicações. Dentre eles, destacamos uma caracterização do não-enodamento do con-
junto singular na variedade domínio, onde resultados do capítulo 1 são utilizados; 
- no Capítulo 3 desenvolvemos um estudo sobre a simplificação do conjunto singular 
de certas aplicações cujas únicas singularidades apresentadas são as dobras e que tem 
como domínio uma variedade fechada, orientada e de baixa dimensão. É evidente 
a dificuldade em se formalizar procedimentos para tal simplificação. Novamente a 
fatorização de Stein é utilizada neste estudo. Dentre os principais trabalhos relacio-
nados a este assunto destacam-se: Levine (1965), Mata-Lorenzo (1986) e Kobayashi 
(1990). Assim, trabalhando com domínios de dimensões 3 e 4, via deformações 
locais, podemos cancelar certas componentes singulares e assim obter informações 
sobre a topologia da variedade domínio das referidas aplicações com dobras. Den-
tre os resultados obtidos, destacamos a realização em dimensões 3 e 4 de modelos 
bidimensionais pré-estabelecidos. 



Capitulo 1 

Propriedades de Separação de 
Imersões com Interseções 
Normais em Codimensão 1 

1.1 Problemas Abordados 

O nosso interesse, neste capítulo, é obter respostas às seguintes questões: 

ProLlenia 1.1.1. Sejam AÍ c 1%r variedades diferenciáveis (c )--Je 	zer.exas e 
fechadas (compactas e sem bordo) de dimensões n — 1 e n respectivamente, e seja 
f: M --+ N uma imersão. Sobre quais condições é possível assegurar-se que f (Af ) 
separa N? 

Problema 1.1.2. Seja agora Aí uma varidade diferenciável, conexa e fechada de 
dimensão n-1, e seja f : M Si  um mergulho (M consequentemente é orientáve1). 
Então, via o teorema de separação de Jordan-Brouwer, tem-se que f (M) separa a 
n-esfera Sn em exatamente duas componentes conexas. Sobre quais condições é 
possível assegurar-se a recíproca deste resultado? 
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1.2 Definições e Principais Resultados Relacio- 
nados 

Feighn (1988) considera o Problema 1.1.1., obtendo resposta afirmativa para 
a separação quando f for uma imersão de classe C2  e Hi (N, Z2) = O. Mais especifi-
camente, Feighn estabelece o resultado descrito abaixo, de difícil demonstração (que 
envolve ferramentas específicas de topologia algébrica e topologia diferenciável): 

Teorema 1.2.1. (Feighn (1988)). Sejam duas variedades diferenciáveis M e N de 
dimensões n — 1 e n respectivamente, e seja f : M 	N uma C2-imersão própria. 
Supondo-se que 	Z2) = O, então N — f(M) não é conexo. 

Observação 1.2.2. O fato da imersão f ser de classe C2  é essencial, pois já na cate-
goria PL, Vaccaro (1957) apresenta um contra-exemplo ao teorema acima, exibindo 
uma PL-imersão da esfera S2  ("casa de duas-salas") cujo complemento em R' é 
conexo. 

Mais recentemente, trabalhando com aplicações 1-genéricas e quase-regulares, 
Ballesteros (1991), obtem um interessante resultado sobre separação, a saber: 

Teorema 1.2.3. (Ballesteros (1991)). Sejam M e N variedades diferenciáveis de 
dimensões n — 1 e n respectivamente, e seja f : AI N uma aplicação diferenciável, 
fechada, própria, 1-genérica e quase-regular. Então, se Hi (N, Z2) = O, tem-se que 
N — f(M) não é conexo. 

Observações 1.2.4. (1) Mantendo-se as notações estabelecidas em Golubitsky-Guillemin 
(1973), dada uma aplicação diferenciável f : X --a' entre variedades diferenciáveis 
X e Y, define-se as subvariedades Sr  de J1(X,Y) (espaço dos 1-jatos de aplicações de 
X em Y) com r = 0,1,..., min{dim X, dim Y} por Sr  = {a E Ji(X,Y)Icorank a = 
r}. Assim, uma aplicação diferenciável f : X 	Y é dita 1-genérica se ji f 
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(2) Seja f: 	-4  *N" uma imersão com interseções normais e denotemos por 
A(C M) o conjunto de auto-interseções de f (isto é, o conjunto dos pontos múltiplos 
de f). Tal conjunto é estratificado por subvariedades Sm : A = U 2Sm  (codS, = 
m —1), onde Sm  é o conjunto de pontos de M cujas f-imagens tem multiplicidade 
n-e. Denota-se por B = f (A), o conjunto dos valores múltiplos de f,  o qual é 
também estratificado por subvariedades Bm  = f (Sm ) : B = U 	(codB,,, = 
m — 2). Tem-se também que f (M), A e B são ANR, que a restrição da aplicação f 
aM—A, f:M—A-4f(M)— B, é um homeomorfismo e que as restrições de f a 
Sm , f 	Sm  —4 Bm  são recobrimentos de m-folhas (ver Biasi-Fuster (1992)). 

(3) Como consequência do teorema (1.2.5), Biasi-Fuster (1992) obtem uma recíproca 
do teorema de Jordan-Brouwer, a qual num certo sentido nos dá uma resposta ao 
Problema 1.1.2. Mais especificamente, é estabelecido que: 

"Seja f : 	Nn urna imersão com interseções normais entre varieda- 
des diferenciáveis, fechadas e conexas, tal que Hi(M, Z2) = O se n > 2 e tal que 

(N, Z2) = O. Então, f é mergulho se e somente se Po(N f (M)) = 2". 

(4) Uma segunda consequência de (1.2.5) estabelecida por Biasi-Fuster (1992), 
nos dá uma estimativa, sob certas condições, do número de componentes conexas 
de N — f(M), a saber: 

"Dada urna iinetão-  cum inteiseçAes 	 (n 	2), supo- 
nhamos que o conjunto de auto-interseções de f se reduza ao conjunto dos pontos du-
plos S2. Se Hl  (M, Z2) =-- (N, Z2) = O, então flo(N— f(M)) = 2 +dim ker (f IA  )., 
onde (f I A ). : H,,2 (A, Z2 ) 	H 2 (B, Z2 ) é induzida por (f IA )". 

1.3 Resultados Obtidos 

Em tudo que segue neste capítulo, M e N denotam variedades diferenciáveis 
(classe C°°), conexas, fechadas (compactas e sem bordo) e de dimensões n — 1 e 
n respectivamente, f : M 	N representa uma imersão com interseções normais 
(ver observação 1.2.6) e todas as homologias tem coeficientes em Z2. As notações 
e resultados básicos utilizados abaixo seguem os textos clássicos Spanier (1966) e 



Milnor-Stasheff (1974). 

Lema 1.3.1. Se AI for orientável e Hl  (N) = O, então o fibrado normal da imersão 
f,v(f), é trivial. 

Prova: 

Uma vez que I11(N) = O, tem-se pelo teorema dos coeficientes universais que 
111(N) = O. Em particular, a primeira classe de Stiefel-Whitney tv i(TN) de TN é 
nula. Como o fibrado normal da imersão f, v(f) é definido pela sequência exata 
de fibrados sobre M, dada por O ---) TM 	f*TN 	v(f) 	O, tem-se que 
O = f*(toi(TN)) = Ly1 (TM) wi ((v(f)). Sendo M orientada por hipótese, então 
uh (TM) = O. Assim, tem-se que wi(v(f)) = O, o que implica que o fibrado em linha 
v(f) é trivial. 

O conjunto de auto-interseções (e sua estratificação via Sm ) e o conjunto de 
valores múltiplos de f (e sua estratificação via Br„) são denotados por A e B res-
pectivamente, como em (1.2.6). Usaremos também a notação Am  = Uk>mSk . Seja 
(A] E H_2 (A) a classe fundamental módulo 2 determinada pelo lugar dos pontos 
múltiplos de 2 folhas A2  = A. Notemos que [A] é não nula em H..2(A) e que a sua 
existência está assegurada em Herbert (19S1)ver observações abaixo). 

Observações 1.3.2. (1) - Como f é imersão com interseções normais, em Herbert 
(1981), tem-se que A e B tem "bom comportamento", no sentido de serem subvari-
edades imersas admitindo classes fundamentais, mais especificamente, 

(2) - Herbert (1981) estabelece que: "Cada lugar dos pontos múltiplos de m-folhas 
não-vazio, Am, de uma imersão com interseções normais f Ar-1 	Ni' tem 
em si a classe fundamental módulo 2, unicamente determinada por sua restrição a 
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subvariedade mergulhada Sm  = Am  — A.+1" • 

Lema 1.3.3. (f ).([A]) = O, onde (f IA). : H„_ (A) 	11„_2(B). 

Prova: 

Pelas observações acima e pelo fato (ver observação 1.2.6) de f 152 : S2 -̂4: f(S2) 

ser um recobrimento de 2-folhas, segue o resultado. O 

Lema 1.3.4. Suponhamos que M seja orientável e que H1(N) = O. Então, j.,([A]) 
O, onde j : A --4 M é a aplicação inclusão. 

Prova: 

Utilizando-se a dualidade de Poincare, temos apenas que demonstrar que 

(j.([A])).-y = O para V-y E 111(M), onde (j„([A])).-y 

denota o número de interseção módulo 2 de j.([in) e -y em M. Seja c uma curva 
diferenciável (por partes) em M representando y. Sem perda de generalidade pode-
mos assumir que c não intercepta A3 e que c intercepta transversalmente S2. Uma 
vez que, pelo lema 1.3.1, o fibrado normal v(f) da imersão f é trivial, nós temos 
uma imersão F : AI x IR N tal que F imx {0}. f. Seja"C" = F(c x M) onde 

é um real positivo suficientemente pequeno. Assim, temos que o número de in-
terseção de A2 e c em M é igual ao número de interseção de f(M) e 6 em N, isto é, 
(j.([14])).-y = Lf(M)].H. Como, por hipótese, H1(N) = O, segue-se que [6] = O em 
Hi(N). Assim, (j.([A])).-y O. Isto completa a prova. 

Observação 1.3.5. Agradecemos ao Prof. Saeki pela valiosa sugestão neste lema 
(estabelecendo a relação de igualdade entre o número de pontos de f(M) n 6 e 



A Cl c). 

Examinando a demonstração acima, podemos demonstrar um resultado mais 
geral, a saber: 

Lema 1.3.6. Suponhamos que o fibrado normal da imersão f, v( f), seja trivial. Se 
f([M]) ..0 em H„_1(.Ar) ou se f, : 	(M) 	(N) for nula, então j.([A]) = O 
em H1(M)- 

Prova: 

Como v(f) é trivial, tomando-se F, c e é como acima tem-se que (j.([A])).ry 
[f (M)].[ -C],V7 E H i (M). Portanto, como [f (M)].[] = f.([M]). f,,([c])) (por homoto-
pia), pelas hipóteses assumidas segue o resultado. 

O próximo lema tem sua demonstração baseada nos lemas 2 e 3 encontra dos em 
Biasi-Fuster (1992). Este lema "torna claro" os objetivos pelos quais foram estabe-
lecidos os lemas anteriores desta seção (as notações seguem as notações dos lemas 
anteriores). 

Abaixo apresentamos duas sequências exatas de homologia que serão fundamen-
tais para o que pretendemos; para maiores detalhes sobre a construção da sequência 
(b), ver Biasi-Fuster (1992): 

(a) sequência de homologia do par (N , f (M)): 

O 	H„(f (M)) --4 H(N) 	f(M)) -4 11_1 (f (M)) 2"-*4 

(b) sequência de homologia construída por Biasi-Fuster (1992): 

H, 1  (A) H_1(B) e H7i_1(m) 1-1,1(f (M)) -4 H.-2(A) 

„_2 (B) $330 H n _2(M) 	H „_2( f (M)) 	. . . 

Ar)) 	• • 











tiver exatamente duas componentes conexas, então f é um mergulho. 

Mais geralmente, podemos apresentar uma caracterização de mergulhos entre 
imersões com interseções normais em codimensão 1, a saber, 

Corolário 1.3.12. Sejam M e N variedades diferenciáveis, conexas, fechadas e 
de dimensões n — 1 e n respectivamente. Suponhamos que M.  seja orientada e 
que 111(N) = O. Então, uma imersão com interseções normais f : M --+ N é . 
um mergulho se e somente se f(M) separar N em exatamente duas componentes 
conexas. 

Observações 1.3.13. (1) Substituindo-se a hipótese da orientabilidade de M por 
1/1(M) = O no corolário 1.3.12, Biasi-Fuster (1992) obtem também uma caracte-
rização de mergulhos (ver observação 1.2.6(3)). 

(2) Na observação 1.2.6(4), não é necessário assumir que o conjunto de auto-
interseções de f se reduza ao conjunto dos pontos duplos S2  (Podemos também 
substituir as hipétscs 	— I-f,(1‘.7) — O, -stPb-1.-cic..".s por Pi-si Fnster 
(1992), pela nulidade de is, : H„_1(f(M)) 	H_1(N) e j. : 1-1„_2 (A) --+ 
onde i e j são inclusões). 

Quando A = S2, isto é, quando o conjunto de auto-interseções de f se reduz 
ao conjunto dos pontos duplos, temos que dim ker (f I A ). = #,_2(B) = 
No Teorema 1.3.9, se A = S2  e I/1 (M) = O, então flo(N — f(M)) = 2 -I- 00(B). 
Observemos que se A L  S2, então A não é subvariedade de M e poderemos ter 
situações onde dim ker(f IA)* 	$6,2(B)• Por exemplo, consideremos a imersão 

13 







"pequenos de m", pode-se estabelecer alguma classificação para tais aplicações? 

2.2 Definições e Principais Resultados Relacio- 
nados 

Seja 'Ai uma nz-variedade diferenciável, conexa e fechada. Uma aplicação dife- 
renciável f: M" 	1R"(m > n) é dita genérica especial se para cada ponto p E 5(f), 
onde S(f) denota o conjunto singular de f,  existirem sistemas de coordenadas locais 
(x1, 	,x) e (y i, 	,y) centrados em p e f (p) respectivamente, através dos quais 
f se expressa (localmente) por: 

 

{

yi =--- xi 
: 
• 
Yn-1 = Xn-i 
yn  = xn2  -I- • • • I- x2,„ 

 

Uma ferramenta básica e de utilização essencial para a obtenção da grande ma-
i °ria dos resultados relacionados aos Problemas 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 é a "Fato-
rização de Stein associada a aplicação dada", a qual é definida a seguir: 

Consideremos f : 	IR" genérica especial (m > n); f induz em M uma 
relação de equivalência definida por: 

dados p,p' E M, p p se e somente se f (p) = f (ps  ) = r e p, p' estiverem na 
mesma componente conexa de f (r). 

O quociente M/,‘, denotamos por IV1  e a aplicação quociente AI —4 1V1  deno-
tamos por qf  (ou simplesmente q). A comutatividade do diagrama a seguir define 
f : W f  Etn 
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(1) se m 5 6, 

#rSI  x Sm-1 	(r O) 

x Sm') # (Si  XS"2-1  (r 1) 

(2) se n2 7, 

(E.1s1  x zr--1) # zm 	?.. 
(#7i2s1 x  Er-1) # (si ;<' E1) # 	(r 1) 

onde # denota soma conexa, SI x-  X denota X-flbrado não trivial sobre Sl, Em E 
O„, (grupo das classes de h-cobordismo de m-esferas homotópicas), E:71-1  E Om_i, 
r = rank ri(M) e a soma conexa sobre um conjunto vazio é assumida ser Sm. 

Teorema 2.2.5 (Saeki (1992)). Seja M uma 4-variedade diferenciável, fechada e 
1-conexa. Então, M admite uma aplicação genérica especial em llt3  se e somente se 
M for difeomorfa a uma das seguintes variedades: 

(#rS2  x .92)# E 	(r O) 
(#r-IS2  x 	#(5' ><S')# 	(r 1) 

onde S2 x-  S2  denota o S2-fibrado não-trivial sobre ,92, E é uma 4-esfera homotópica 
e r = rank ri(M). 

Teorema 2.2.6 (Saeki (1992)). Uma superfície fechada M admite uma aplicação 
genérica especial em IR2  se e somente se x(M) 0(mod 2), onde x denota a carac-
terística de Euler de M. 

Burlet-de Rham (1974) consideram o Problema 2.1.2. Assumindo que M = 53 
e utilizando o lema de Dehn-Papakyriakopoulos eles obtem o não-enodamento do 
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(1986) demonstra que: 

Teorema 2.2.10 (Furuya (1986)). Seja M uma m-variedade diferenciável, fechada 
e orientada, com m= 3 ou 4. Então, 

f,g E GE(M,IR2) são imagem equivalentes se, e somente se, existir um 
difeomorfismo positivo H+  : M A/ e uma familia diferenciável (ft ) de 
aplicações genéricas especiais, com i E [O, lb tal que fo  = f e f1  = goH+. 

Observação 2.2.11. Furuya (1986) observa que esta nova relação de equivalência 
decompõe as classes segundo a relação de Burlet-de Rham (1974) em subclasses, em 
correspondência com as classes de imagem-homotopia de imersões. Como exemplo 
Furuya (1986) observa que as duas aplicações cujas imagens são dadas pelas Figuras 
2.1 e 2.2 abaixo, são equivalentes segundo Burlet-de Rham (1974), porém não são 
imagem-equivalentes. 

FS. 2.1 

 

2.3 Resultados Obtidos 

No que segue, M denota uma m-variedade diferenciável (classe Cl, conexa 
e fechada (compacta e sem bordo) e f : M 1Rn (m > n) denota uma aplicação 
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(d) O conjunto singular S(f) é uma subvariedade fechada 1-dimensional de M. 
Logo, S(f) se expressa como uma união finita e disjunta de curvas difeomorfas a SI. 
Os subconjuntos .90(f) e SI M são abertos em S(f), os quais são círculos ou arcos 
abertos, em cujas extremidades se encontram os pontos de C(f). 

(e) C(f) é um conjunto discreto em S(f), sendo que as cúspides definidas separam 
arcos de S0(f) de arcos de SIM, enquanto que as cúspides indefinidas apresentam 
arcos de S1(f) de ambos os lados. Portanto, o número de cúspides definidas de cada 
componente conexa de S(f) é sempre par, e estas sempre podem ser canceladas (ver 
Levine (1965)). 

(f) Define-se a fatorização de Stein associada a f, (Wf ,qf ,f), de forma análoga ao 
que foi definido anteriormente para aplicações genéricas especiais. É interessante 
observar que, dada uma aplicação contínua (k entre espaços topológicos, çb : X 	Y, 
pode-se definir analogamente a fatorização de Stein Wçt, associada a 0. Quando X e 
Y forem métricos e X compacto pode-se provar que Wd, é métrico e compacto (ver 
Mata-Lorenzo (1986)). 

(g) Se p E S(f), então q71(qf (p)) n S(f) tem no máximo dois pontos singulares. 
Quando q f  (p) = q f  (p'), os pontos singulares p e p' pertencem necessariamente a 
Si(f) e denominam-se pontos duplos. Por outro lado, quando p for o único ponto 
na q71-imagem de q(p), este denomina-se simples. 

Mata-Lorenzo (1986) considera o Problema 3.1.1, obtendo resposta afirmativa 
quanto à sobrejetividade de q f. quando M for uma 3-variedade diferenciável, fechada 
e orientada. Para tanto, considerando f : M —>'IR2  estável e M sob tais hipóteses, 
Mata-Lorenzo (1986) utiliza as configurações locais admissíveis para o espaço W f  , 
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onde as linhas escuras representam as qf -imagens de arcos singulares e os números 
internos representam o número de componentes conexas das f-fibras. 

Observação 3.2.2 No trabalho de l'orto-Furuya (1990), para uma aplicação estável 
f: M IR2  sendo M uma 4-variedade diferenciável fechada e orientada, encontra-
mos todas as configurações locais admissíveis para Wf , cujos 10 modelos básicos são 
dados por: 



ct 
meemoiseereese"ffleffle 

irty) 

FUA. 3.5 

‘)E, 	Ustk.r.t4) 

çk 3.5 

A=.•%it-%.4 

çkq. 
" 

\),Ii SA) 

451kk.os . 	 Vrk 

onde as linhas escuras representam as qf-imagens de arcos singulares e os símbolos 
i , 92,93 e g representam o genus das q7'-imagens de pontos nas respectivas regiões. 

O Problema 3.1.2 está relacionado ao Problema 2.1.1, pois é evidente que 
aplicações genéricas especiais são particulares aplicações com dobras. Observemos 
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ainda que quando trabalhamos com aplicações de M3  —4 IR,2, sabendo-se que neste 
caso a característica de Euler de M é nula, então podemos assumir que tais aplicações 
não apresentam cúspides (ver teorema (1) em Levine (1965)). Assim, modelos de 
complexos bidimensionais realizados por 3-variedades diferenciáveis fechadas e orien-
tadas podem ser considerados Sem apresentar q-imagens de pontos cuspidais. Neste 
sentido, os trabalhos de Burlet-de Rham (1974) e Porto-Furuya (1990) estão relaci-
onados ao Problema 3.1.2, onde, por exemplo, se considerarmos W difeomorfo ao 
2-disco D2  ou ao anel D2  temos que as únicas variedades Min.  realizando 	W (I), 
são: 

W D2  

 

{

m-3 t.?•_- s3  (ver teorema 2.2.2) 

M4 5:--'-': S4  (ver teorema 2.2.3) 

  

M3 '-'-=' S1  x S2  (ver teorema 2.2.2) { 

onde denota difeomorfismo. 

Observação 3.2.3. Na realidade o Problema 3.1.2 é motivado pela seguinte conjec-
tura estabelecida por Porto-Kushner: "Seja f : M 	IR2  uma aplicação estável cujo 
conjunto singular S(f) apresenta somente dobras simples, sendo M uma 3-variedade 
diferenciável, fechada e orientada. Suponhamos também que cada vizinhança JV(c') 
de uma componente c' = q f  (c) (onde c é uma componente de dobra indefinida) seja 
trivial (c'xY) e nunca o "Y -fibrado torcido não trivial." Então, Wf  (e consequente-
mente M) é descrito através de seis "modelos básicos" de complexos bidimensionais 

M4 ?.zP sl x  s3 (ver teorema 2.2.3) 
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não apresentar mais do que uma cúspide, el
1  i

s(f)_{,,Ispid„) for um mergulho; Então: 

Lema 3.2.4 Seja f : M4  1112  uma aplicação simples, com M E M1  e seja R uma 
componente conexa de Wf -qi(S(f)) tal que R .192 . Então, q71(x),--# S2 , Vx E R. 

Observações 3.2.5 (1)Se M E MI , então demonstra-se que sempre existe f : M 
112, que é simples. Para tanto. como M E M1  existe uma aplicação estável : M 
lR,2  nas condições que definem a classe M1. Assim, via deformações locais descritas 
por homotopias (ver Levine (1965)) podemos modificar sçb localmente, preservando 
a fatorização como sendo D2, e obter f: M IR' estável, nas condições de M1, tal 
que f não tenha cúspides se x(M) for par, ou tenha uma única cúspide se x(M) for 
impar. Logo, supondo-se que qf  is(f)-{cupide.)  tenha pontos duplos, então os genus 
das fibras regulares ao redor destes pontos sào descritos como abaixo (ver Furuya 
(1986)): 

o que contradiz o fato de que o genus é, por hipótese, no máximo 1. Portanto, não 
podem existir pontos duplos em 5(f), ou seja, 91.is. 	é mergulho. 
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(2) O lema acima nos diz que certos modelos de complexos bidirnensionais não são 
realizáveis por quaisquer M E MI, por exemplo: 

onde os números internos representam o genus das q71-imagens de pontos sobre tais 
regiões. 

(3) Dada uma componente conexa Wo  de W - q(S(f)) tem-se que q-1(14'0) é um 
fibrado sobre Wo  tal que se o fecho de q-1(W0 ) contiver pontos de dobra definida, 
então as q71-imagens de pontos de Wo  são esferas bidimensionais (ver corolário 1.11 
em Porto-Furuya (1990)). Assim, é obvio que as q-1-imagens de dois pontos sobre 
Wo  são superfícies de mesmo genus e é por este motivo que nas figuras acima e em 
outras figuras que se seguem, o inteiro "0" comparece nas regiões adjacentes ao seu 
exterior. Convem ainda ressaltar que a passagem de uma componente conexa para 
outra em Wf  - q(S(f)) produz modificações nos genus relacionados às respectivas 
componentes e o "controle" sobre o valor do genus é feito através das configurações 
descritas na observação 3.2.2. 

Lema 3.2.6 (Kobayashi (1990)). Seja f : M4 	IR' uma aplicação simples com 
M E M1. Seja J 	1-1,1] um arco transversal a duas componentes de dobras 
indefinidas, não interceptando a q1-imagem da cúspide, e, tal que as extremidades 
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+1 

um caminho b, : [0,11 *-F q71(ai[0,1]) com bs(0) = xic, e b,(1) = xi1 . Assim, temos 
que qf ob, é caminho em W1  com qf ob,(j) = ai(j), j E {0,1). 

32 passo) qf ob, ,-- ai rel. {0, 1}. 

De fato, ai é homeomorfismo sobre sua imagem; podemos então escrever qf obi = 
aioci , onde ci : [0, 1] —4 [0,1] é definido por ci  = a;:'oqf obi  com ci(0) = 0 e ci(1) = 1. 

amo ci « id rei {0,1} segue que qf ob, ,-- ai rei {0, 1}. 

42  passo) Constrói-se i3 colando-se nas fibras os caminhos bi . 

Considerando-se os caminhos b1, i = 1,. . . , r, em M com qf obi  ai rei {0, 1), se 
bi(1) = bi+1(0) tem-se o caminho bi.bi+1. Por outro lado, se para algum k,bk(1) 
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tf, 	: S3 	-yi  são funções de Morse sobre S3  e são equivalentes. Assim, 
sejam e t,b difeomorfismos comutando o diagrama abaixo, 

Observe-se que podemos tomar ck invertendo orientação, pois caso contrário, toma- 
mos k : q721(À2) 	q 1(À2) um difeomorfismo invertendo orientação o qual satisfaz 
qh 	(yz  = q12 o k e inverte a orientação de cada superfície de nível de 

. Então, ko0 inverte orientação e (k00, t,b) nos dá a equivalência das duas 
funções de Morse. 

Consideremos Mi' = M — q,1(U) e 1,171.f, = Wh — Ui. Quando tiy inverte ori-
entação, podemos colar as triàdes (111:,qh  ime,W; t ) por ç e tk e obter (M1  #M2, 4,  W11  #W12 ), 
onde "q" é uma C'-aplicação satisfazendo 4 = qh  sobre M. Através de uma pequena 
perturbação, transformamos 4 em uma aplicação estável tal que .4 e qh  são equiva-
lentes (à esquerda) sobre Af:. Agora, modificamos a imersão /2  por urna equivalência 
(à esquerda) de modo a f2(M) colar-se com f i(M;). Então, /1  e /2   podem também 
ser coladas e nós obtemos uma imersão h: W 11 #1/V 12 	IR2. Portando, temos uma 
aplicação estável ho4 : M1#M2  —+ R2, a qual denotamos por fi#f2. 

Por outro lado, se tib preservar orientação, tomemos 1 : 	In um di- 
feomorfismo invertendo orientação. Então, colamos as triades (M, q111, 	e 

(.111;,qh1  „ 1471h) por ti) e 1 172 00. Analogamente ao caso acima, modificando a m2  
imersão f2o/-1  obtemos uma aplicação estável fi#f2  : M1#M2  

Portanto, obtemos uma aplicação estável f i #f2  : MI#M2  ---) IR2  determinada 
por fi  e f2, a qual é única a menos de equivalência e satisfaz as condições: 

(1) f1it.f2 é equivalente a fi  sobre Mi', i= 1, 2 
(2) W1,  #12 = W11#W12 
(3) qh#f2  é equivalnte a qi, sobre M11 , i= 1,2 
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Em (1), os pontos marcados formam um círculo c1  em Sl x  s1 = a(si x D2),  
e, em (2) tais pontos formam um circulo c2  também contido no a(s' x D2). Sejam 
ni  (i= 1,2) o "número de vezes que ci  se enrola em S1  x D2". Então, tais números 
determinam completamente M, sendo que: se n1  = n2, então M 	x S2; se 
n1  — n2  =—+ 1, então M = S3  e se n1  — n2  =—+ n, então M = S31 z„ (ver Rolfsen 
(1976)). 

(2) Consideremos agora o complexo bidimensional (**) descrito a seguir, 

Ou 

Logo, as 3-variedades realizando (**) são classificadas por um par de inteiros (n, 
m) os quais contam o número de vezes que as "marcas" sobre os círculos c1  e c2 
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enrolam-se ao redor do "topo" e da "base" respectivamente como na figura abaixo: 

 

-c? 

 

  

  

Assim, as 3-variedades realizando (**.) são da forma S1  x S1  x I/, onde 1 [0,1] • 
e f : 51 x 51  x {0} 	x S1  x {1} é o "entrelaçamento de Dehn" f =( i m— n . 

i 

Consideremos M uma 3-variedade diferenciável, fechada, conexa e orientada. 
Então, M tem uma "decomposição de Heegaard" M = M, Uo M2, onde MI  e M2 
são dois "handlebodies" sólidos 3-dimensionais de mesmo gentis com ami= am2 = 
s sendo uma superfície conexa, e a aplicação ti) : S 	é um "difeomorfismo 
de colagem". Nestas condições, pode-se obter um difeomorfismo çb : S 	S tal 
que M1  Uçks M2 = S3. Observemos, ainda que qualquer difeomorfismo 4,  de uma 
superfície S é isotópico a composição de "entrelaçamento de Dehn" (Dehn twists), 
e que MI  Uo M2 depende somente da classe de isotópia de 0. Para as demonstrações 
dos resultados descritos acima ver Dubrovin (1990). Assim, podemos estabelecer o 
resultado: 

Teorema 3.3.13 Seja Al uma 3-variedade diferenciável, fechada, conexa e orien-
tada. Então, existem aplicações genéricas f : M -4 lR2  e g : S3  --) IR2, e um 
homeomorfismo h : TV' —) Wg  comutando o diagrama abaixo: 

h Ws.  

(41/1 	/_\\ 

Prova: 
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Tomemos uma decomposição de Heegaard de M, M = M1  U, M2 nas condições 
acima. 

Seja F : M IR uma função de Morse tal que O é valor regular de F, M1  = 
F-1(-oo,0) e M2 = F-1[0, oo). Consideremos e um número real positivo suficiente.-
mente pequeno para que F não tenha valores críticos em (-e, c). Assim, escolhemos 
números ai, i= 1, 	, n tais que O < al 	<an  < e são valores regulares de F. Logo, 
nas subvariedades S = F'(ai) contidas em M tomemos curvas fechadas ci  para 
cada i. Nestas condições, existe uma aplicação genérica f : M 	R2 , f =(fi, f2), 
tal que fi  = F, (ai, O) é valor regular de f e ci é uma componente de f'  (ai , O). 

Por outro lado, escolhemos um difeomorfismo : S -+ S (S = 0m1  = 0m-2) 
tal que M1  145 M2 = S3, e (a menos de isotOpia) é expresso pela composição 

= 	(41, onde çbi é um entrelaçamento de Dehn sobre a curva ci respec- 
tivamente. Observe que f2oçbi  = f2  sobre cada Si. Logo, M4, = M1  Uo M2 = 

o u,„ 	u 	u,„ Sr„ onde R„ = F-'(-oo,a11,1Ç/i  = 	ai4.11 (O <i <n) e 
= Flan , oo). Nestas condições, existe uma aplicação genérica g : M4, 	IR2  

(tome g Lis= f IA) e um homeomorfismo h : W '""4  W9 . 

Observação 3.3.14 Sabe-se que a característica de Euler de uma 3-variedade dife-
renciável, fechada, conexa e orientada é nula. Assim, utilizando-se o teorema (1) em 
Levine (1965), podemos deformar as aplicações f e g dadas acima, de forma a obter 
novas aplicações / e nas condições de (3.3.13) e que não apresentam cúspides (suas 
únicas singularidades são dobras).l'ara- )°'s3Ç4'ç) 	1/4•MN •1U. N:Z9•14.10E • 

Consideremos agora dois complexos bidimensionais descritos pelas Figuras 3.16 
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e 3.17 abaixo: 

2. 

Fick 3.51- 

onde S,f, correspondem a dobras definidas, Si  corresponde a dobras indefinidas e os 
números internos correspondem ao número de componentes de f-fibras. 

Pelo teorema de Realização (ver Mata-Lorenzo (1986)), existem realizações 
(M1, h) e (M2, f2) das Figuras 3.16 e 3.17 respectivamente, com Mi  sendo uma 
3-variedade diferenciável, fechada e orientada e f : M --+ R2  estável. Assim, pelo 
teorema 2.2.2, segue que M2 .9 X 52, sendo f2  genérica especial. Façamos um 
estudo sobre a realização do modelo descrito na Figura 3.16. Tomemos neste mo-
delo um ponto arbitrário de dobra indefinida, xo. Logo, utilizando-se de resultados 
obtidos por Levine (1985) temos a existência (local) de: 

- um mergulho de I x J ( -1, 1) x1-1,1] em 111,2  tal que f1  (x0 ) corresponde 
a(0,0); 

- uma aplicação diferenciável g:IxT -+ J, com g 1{u}xT: {u} X T 	J 
sendo uma função de Morse, onde T é a componente conexa de f-1({0} 
X J) contendo xo ; 

- um mergulho topológico de W1 2  sobre sua imagem em W. 
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h 	ly) = x2 4. y2.  

Afirmação 2. Seja tk : / x M2)  I x J uma aplicação diferenciável com tk(t,x) = 
(t,th(x)). Suponhamos que para qualquer t E /, Ot  seja uma função de Morse 
com justamente uma singularidade de índice 1 no interior de D?2), e, tal que duas 
componentes do bordo de Dâ)  tenham 1 como t&g-imagem e a outra componente 
tenha -1 como Orimagem. Então, existe difeomorfismo B : I x 	I x Dâ)  tal 
que 1,boB = 1 x h2  onde h2  é a função altura 

1 

 

Observação 3.3.15 As demonstrações das afirmações acima podem ser encontradas 
em Mata-Lorenzo (1986), são bastante técnicas e elaboradas, envolvendo importan-
tes resultados, tais como Lema de Morse Parametrizado (ver Igusa (1986)) e Teorema 
de Extensão de Isotopia (ver Hirsch (1976)). Assim, a menos dos difeomorfismos A 
e B acima, tem-se que 1470  = /x j e Wo  = / x Y. 

Lema 3.3.16 Seja f : / x 	I x J uma aplicação diferenciável com f(1, x) 
(t, ft (x)). Suponhamos que para qualquer t E 1, ft  seja uma função de Morse com 
somente duas singularidades, sendo uma de índice 1 e outra de índice dois, ambas 
no interior de D2 r e tais que seus valores críticos são O e 1  respectivamente. Se (i 	 2 
as f1-imagens de duas componentes do 	forem 1 e —1 respectivamente, então 
existe um difeomorfismo F: I x )  --+ I x D2  tal que foF = 1 x h, onde h é a (i 	(1) 



função altura 

ih, 

o 

 

Prova: 

Tomemos t positivo suficientemente pequeno, e, próximo do máximo (local) de 
A retiramos um 2-disco b. Assim, 15(1) 	Dâ)  Uh 1), onde h é difeomorfismo 
entre o bordo de iS e a correspondente componente do bordo de /j1 2). Qualquer 
difeomorfismo isotópico a h induz a mesma estrutura diferenciável sobre o "espaço 
colado" (ver Hirsch (1976)). Agora, como h E Dif f.,.(51 ) (Dâ ) • é orientado) e 
sendo que ro(Dif f i_(S1 )) = O, tem-se que a construção de Dâ)  via "colagem" é 
independente de h. 

Assim, decompomos ft  = ckt  Uh  tp, onde (ki  : iS -4 [0,1] e th : Dâ) 	J. Logo, 
podemos decompor f por, f = (1 x 4.) Uh  (1 x tk) com 1 x 4 : 1 x D 	x [0,1] e 
1 x t,b : / x D2 )  --4 I x J nas condições das afirmações acima. (2 

Portanto, encontramos F dado por Ft  = At  Uh  Bt  nas condições requeridas. O 

Assim, a configuração local de (M1, f 1 ,VV.4 ) corresponde a um Mi)-fibrado so-
bre I, onde pode-se construir uma homotopia regular realizando (localmente) as 
deformações 

    

    

 

••• 

 

(ver Igusa (1986)) 

Desta forma, modificando 1 x h (correspondente a1xg a menos de difeomorfismo) 

_ 
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ou .seja, W- é um anel, de onde 

à4.4 

em ri  (/ x Y), construimos uma nova aplicação fique é estável tendo duas cúspides 
na correspondente configuração local, descrita geometricamente abaixo: 

Portanto, W5  pode ser descrito por, 

que a menos de homotopia se reduz a 
segue que: 

Teorema 3.3.17 O modelo descrito na Figura 3.16 se realiza unicamente por 

64 



x 

Observação 3.3.18 Seja f : M3 	R2  estável com Wf  descrito a seguir. Então, 
utilizando-se os mesmos argumentos acima expostos podemos concluir que M 
difeomorfa a 53. 
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