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INTRODUÇÃO 

O teorema de Nielsen afirma o seguinte: 	"se 

Méuma superfície orientável fechadaeH:M+Méuma aplica 

ção continua cuja n-ésima potência é homotópica ã aplicação iden 

tidade de M, então H é homotópica a um homeomorfismo R cuja n-

-ésima potência é igual ã identidade." O menor inteiro estrita 

mente positivo / cuja /-ésima potência de H é homotópica à iden 

tidade é chamado o período de H. 

Nosso objetivo, neste trabalho, é mostrar que 

o teorema de Nielsen não se generaliza para variedades de dimen 

sOes maiores que dois, no seguinte sentido: para cada 	inteiro 

m > 2, apresentaremos um exemplo de uma variedade fechada e orien 

tãvel M, de dimensão m, e um homeomorfismo H : M M com H o H 

homotOpico ã identidade de M, porém H não homotópico a nenhum 

homeomorfismo K : M M com 1(2  igual ã identidade de M. Mostra 

remos também que para cada inteiro / 2. 2, existe uma variedade 

fechada e orientãvel M, de dimensão maior que dois, e um homeo 

morfismo H : M M,de período /,tal que H não é homotópico a ne 

nhum homeomorfismo K com K1  igual ã identidade de M. 

A técnica utilizada consiste no seguinte: su 

pondo que o "teorema de Nielsen" seja válido para uma determina 

da variedade M,de dimensão n > 2,e um dado homeomorfismo H : M 

M, de período /, obtemos uma ação do grupo 151, dos inteiros 

módulo 1, em M a qual, por sua vez, fornece uma extensão do gru 

po fundamental de M por Z.  Utilizando as teorias de extensão e 

cohomologia de grupos, mostramos então que a classe de conjuga 

ção da extensão obtida acima não é, na verdade, classe de conju 

gação de nenhuma extensão do grupo fundamental de 14 por El. 












































































































