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The purpose of this work is to study the
ambient bordism of sub—manifolds of a given
differentiable manifold. More specifically let
us consider the following problem:

"Let Nº be a manifold and KK cn a compact
and oriented sub-manifold. Is there a
sub-mnifold Wk+1 C N, compact, oriented, with
boundary, whose boundary is K?"

In chapter 2 is formuled a necessary
condition for the existence of W. This condition
includes concepts of Algebraic Tºpology and
says that if W exists, then K is homologous to
zero in M. But sometimes this conditionis not
sufficient for the existence of the bordism,
according to some examples showed in this
same chapter.

The principal result of this work is in
chapter 5 and affirms that if n: 3, K=l and M

is compact and oriented, then the condition
above is also sufficient to the existence of I.



INTRODUÇÃO

Este trabalho teve sua motivação em uma linha de pesqui
sa desenvolvida no Departamento de Matemática de São(kulos,
na qual ovproblema de cobordismo ambiental estava senpre pre
sente.

Consideremos o seguinte problema:

Sejam Nn uma variedade compacta e subvariedades compac—

tas Kã e K?

Sejam Mn"k uma variedade conexa e dois pontos

de N.

fal, az] CM. Existe f: N —->M diferenciável, tal que
' f-l (ªl) : K -

—l _1” f (az) _ K2 com a1 e a2 valores regula—

res de f?

0 Dr. Mário Rameh Saab mostrou em sua Tese de Doutora-
mento (1969) que a aplicação f sempre existe no caso em que

2N==S3; M::S e K e K são subvariedades compactas l-dimeªl 2

sionais de S3 e a e a2 são pontos quaisquer de 82.
1

Ele chegou a este resultado usando uma técnica denominª
“

X

da "Operação Desvio".

O Prof. Dr. Gilberto Loibel, em sua Tese de Livre-Docêg
cia, tratando do caso geral, estabeleceu condições necessá-
rias à existência de f. Mostrou que a existência de f, dá

origem a uma subvariedade compacta W, com fibrado normaltqg
vial em N e cujo bordo seja K1 e K2' Mostrou, também, que

a existência do cobordismo W, nessas condições, é suficien-
te para a existência de f se M::Sn'k.

Então, a solução do problema, neste caso, está intima-—
mente ligada à existência do cobordismo.

Salientou o professor Gilberto Loibel que a existência
do cobordismo W entre Kl e K2, implica que estas subvariedª
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des são homólogas "módulo 2" em N, mas que esta condiçãozâb
é suficiente para a existência do cobordismo.

Procurou—se saber, supondo que K1 e K2 sâo orientadas e

ºperando com & Homologia com coeficientes inteiros,se a.coª
diçâo de serem homólogas a zero em N é suficiente para a
existência do cobordismo. As dimensões n=.3 e k==l pare-
ciam ser adequadas para se ter uma resposta afirmativa.

O meu orientador, Prof. Mário R. Saab, de acordo com o

Prof. Gilberto Loibel, propuseram—me o seguinte problema.

"Dada uma variedade compacta, orientada N3 e uma subva-
riedade Kl c N3 compacta, orientada, com a condição de ser
homóloga & zero em N, mostrar que existe uma subvariedade
W2 C N3, compacta e orientada com õW==K e induzindoru>bor-
do a orientação de X".

A condição homóloga a zero é necessária àexistênciadeW .

Todo este trabalho está dirigido para a resolução deste
problema.

A redação se encontra dividida em três capítulos.
No lº Capítulo estão apresentados alguns teoremas de Tº

pologia Diferencial envolvendo isotopias em variedades e

transversalidade de subvariedades. Estes teoremas se encoª
tram com seus enunciados adaptados para a sua aplicação nos
capítulos posteriores.

No 29 Capítulo estâo definidos os conceitos de Bordismo

Abstrato e Bordismo Ambiental. No parágrafo final deste Cª
pítulo será dada uma nova apresentação do problema prºposto.

O 39 Capítulo trata do bordismo de subvariedades compag

tas, orientadas, l-dimensionais, no complementar de curvas
fechadas de uma variedade 3—dimensional orientada.

No 49 Capítulo mostrarei que toda subvariedade comacta,
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orientada, l—dimensional (ou reunião finita de nós orienta—
dos) borda no B3.

Seifert provou, em 1934, que todo nó tame do R3, borda
uma superfície poliédrica orientada. Baseado nas técnicas
usadas na prova deste resultado, encontradas em [3], consg
gui resolver o problema no caso diferenciável, generalizan-
do ainda para uma reunião finita de nós diferenciáveiscnieg
tados. Na prova do teorema 4.4, foram importantes as idé-
ias empregadas em [lã .

O teorema principal do trabalho se encontra no Capítulo
5.

Quero salientar que a definição de "Diagrama deEbegaard
de uma variedade 3-dimensional orientada, compacta" não es—

tá formulada exatamente conforme é encontrada na literatura
(ver [lá;] e ES]). A formulação correta tem como objetivos
resolução do problema (não resolvido) da classificação das

três variedades compactas e orientadas. Procureiajustarxna
definição que seja mais acessível ao assunto que está sendo

tratado.
A idéia de empregar o Diagrama de Heegaard na prova do

teorema principal é devida ao Prof. Gilberto Loibel.

Meus agradecimentos a:

Meu orientador, Prof. Dr. Mário Rameh Saab, que sempre
me dedicou atenções especiais, tanto na orientação cientifi
ca, como no que se refere à minha pessoa.

Prof. Dr. Gilberto Loibel a quem devo, em grande parte,
as idéias que permitiram a conclusão do trabalho.

Meu colega Ozíride Manzoli Netto, pela ajuda valiosa na
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redação da Tese e na atenção dedicada 53 exposições da mes-

ma.

Meu colega Brasil Terra Leme, pelo incentivo prestado, es—

tando sempre disposto a trocar idéias sobre o assunto pro—

posto.
Meus colegas Paulo Porto Junior, Aldo Ventura, Hermano de

Souza Ribeiro e Plácido Zoêga Tíboas.

Este trabalho contou com a cooperação das seguintes en-
tidades: CAPES, Bolsa de Pôs—graduação (1972—1973), Auxí-
lio para a publicação desta.díssertação.

CAPES, CNPq, FINEP, Verba para aquisição de livros e rg
vistas para a biblioteca do I.C.M.S.C. e contratação de

docentes para os cursos de Pôs-Graduação.
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CAPITULO O — PRELIMINARES

0.1. O eSpagp Euclidiano Rn

Seja Rn o conjunto da n—uplas de números reais e

“ || :Rn —> E a norma euclidiana usual:

IIXI|= “(xr ---, xn) || = x/xlã ,..., xª .n

O produto escalar usual é denotadopor (,): Rnx RnaR.

Usaremos os seguintes símbolos parace conjuntos abaixo:
o

Bn=fx€ Rn: lxllél] ; Bn=fxean ||x|| Al]-

an=fxl, ..., xn) : xn=0). Se ae Rn e rão,
Bn(a,r) £): (: Rn: Hx-all A r] (Bola aberta)

Bªfªna
O

Notemos que: 13n [0,1] = B“ e Bn(0,l) = 13“.

[x e Rn : Hx-all & r]- (Bola fechada)

0.2. Variedades, subvariedades e curvas

Os conceitos relativos a variedades diferenciáveis com

bordo e subvariedades, poderão ser encontrados em (Munkres

1:13].

Para nós o termo "diferenciável" significarásemue Cah

salvo menção em contrário.
O bordo de uma variedade M, será denotada por õM.

Recordemos somente que se Mm é uma variedade diferen-
ciável com bordo e que se N11 é subvariedade de M então para
todo ponto p e N existe carta h : U + Hm em p, tal que
bom N) =' h(U) n (Ox Hª).



Convencionaremos o seguinte: A minha afirmação “H éuma

variedade (reap. subvariedade)" indicará que E tem bordo vª
zio (õM=jó). Se quisermos nos referir a uma variedade
(reap. subvariedade) com bordo, usaremos & expressão "M é

uma variedade (resp. subvariedade) com bordo". As subvarig
dades do Rn são correntemente chamadas superfícies.

Definição: Uma curva diferenciável em uma variedade di
ferenciável M, será simplesmente uma subvariedade conexa,de
dimensão 1.

0.3. Aplicações Diferenciáveis - Nós

Sejam M e N variedades diferenciáveis e f: M-r N aplicª
ção diferenciável. O símbolo

TMP anotará o espaço tangente
a M no ponto p e f'(p): TM » TNf(p) a derivada de f noP

ponto p.

Definigão: f: M —> N é uma imersão, se para todo p e M

a aplicação linear f'(p) é biunívoca; f é submersão se pa-
ra todo p e M, f'(p) é sobrejetora.

Definição: f: M erN é um mergulho, se for imersão e se

f: m'a f(M) for um homeomorfismo.

Mostra-se que se f é um mergulho então f(M) é subvarig
dade diferenciável de N.

Definição: Um subconjunto KCIM é um nó, se existir
uma aplicação contínua e biunívoca 0 : Slam tal que (P(Sl)=K

isto é, X é um nó se for imagem homeomórfica da circunferêg
cia Sl.

Um subconjunto KC Mé um nó diferenciável, se existir
um mergulho $ : Sl -> M tal que ()(Sl) : ll.
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Mostra—se em topologia diferencial, que toda variedade
. N , . lcompacta, conexa, de dimensao 1 e difeomorfa & S .

Concluímos que: K é um nó diferenciável em M se, e só

se, K é subvariedade diferenciável compacta, conexa, l—di-—

mensional.

0.4. Fibrados:
Os conceitos de fibrado, fibrado diferenciável, serão

admitidos conhecidos. Também serão admitidos conhecidos os

conceitos de fibrado vetorial e fibrado vetorial diferem-
ciável.

Definição: Sejam —â==(E, B, p) e €l==(E1, Bl, pl) fi-
brados vetoriais. Uma aplicação fibrada F, entre & e 61 é

um par (FE' EB) tal que:

i) O diagrama comuta

ii) Para todo b e B, FE | p'1(b) : p_l(b) *píl(FB(b)) é

um isomorfismo entre as fibras p—l(b) e píl(EB(b))

Definição: Dois fibrados vetoriais % e 51, são equiva-
lentes, se existe uma aplicação fibrada F::(FÉ:EB) entre
ãe 51, tal que F

E e FB são homeomorfismos.

Definição: Um n—fibrado vetorial €==(E,B,p) é tri-—
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vial se for equivalente ao fibrado produto Ban.

0.5. Métricas Riemanianas
Uma métrica riemaniana em um n—fibrado vetorial

€: (E,B,p) é uma aplicação contínua Q: E + E tal que para
cada b € 13 a restrição de Q à fibra p'l(b) é uma forma qua-
drática definida positiva em p'l(b).

Seja M uma variedade diferenciável e Em o fibrado taº
gente de M.

Uma métrica riemaniana em M, é uma métrica riemaniana
no fibrado EM. Em geral se exige a diferenciabilidade da

métrica.

Exemplo: Seja &: (Ban, BH") 0 n-fibrado produto.
A aplicação Q : B x Rn » R definida por Q(b, (Xl ,... , xa):

: ací-& ... + xã é uma métrica riemaniana em 6.

Sejam ãe El dois fibrados vetoriais de mesmo espaço
base B.

Sejam E e El os eSpaços totais de É e 81 reapectivameª
te.

Consideremos E2 = [('e,e1) (: Ex E]. : p(e) = p1(el)) e a
aplicação pz: E2 -» B definida por: p2(e,e1)=p(e)= pl(el)'

Pode—se mostrar que 32: (E2,B,p2) é um fibrado veto-—

rial.
Para cada be B a estrutura de eSpaço vetorial em

pEl(b) é dada por:

(e,el)+(f,fl)=(e+f, el+fl) ; 7». (e,e1)=( >*e, ?el)
O fibrado ªº é denominado soma de Whitney de € e 51

e será anotado por % G) «31.



0.6. Fibrados Orientados
Se ja E eSpaço vetorial real de dimensão n, e se jam e =

: (el, ..., en) e v=(vl, , vn) duas bases de E. Dizemos

que _e e E têm a mesma orientação, se o determinante da ma-

triz de mudança de base de E para ! é positivo.
"Possuir a mesma orientação" é uma relação de equiva—

lência, entre as bases de E. Esta relação determina exata—

mente duas classes de equivalência. Escolher uma orienta-
ção em E, significa escolher uma das duas classes.

Seja fin: (E,B,p) um n—i'ibrado vetorial.

Definição: Dizemos que in é orientado se, para cada
b E B podemos escolher uma orientação em p_l(b), de tal for
ma que esta escolha seja compatível no seguinte sentido:

Se b & B existe um aberto V contendo 13, e n secções

sl,... , sn (si: V-ã E) tal que, para todo x e V, £s1(x), s2(x),

, sn(x)]- é uma base da orientação escolhida em p'1(x).
Uma variedade diferenciável M é orientada se seu fibrª

do tangente BM é orientado.

Não é dificil mostrar que se € e ªl são fibrados ve—

,toriais orientados, então o fibrado de Whitney al 9152 e

orientado.
Também se 8 e É () 81 são orientados então 51 écnieª

tado.

Exemplos:
n

1) O n-fibrado trivial %B : (Ban, E, “T) é orientado.

Basta tomar em cada fibra ben a orientação corres-
pondente à base (b, el), (b,e2), , (b,en) onde el,
." ,en é a base canônica de Rn.

2) Um l-fibrado vetorial ªl é orientado se, e somente se,
é trivial.
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3) Um n—fibrado sobre Sl é orientado se, e somente se, é

trivial.

0.7. Vizinhanças Tubulares
Sejam Nn variedade diferenciável e Mm subvariedade di—

ferenciável de M. Sejam '»JM o fibrado normal a M em N, e

So : M » E(VM) a secção nula.

Definigâ : Uma vizinhança tubular de M em N é um aber-
to V contendo M, tal que existe um difeomorfismo W: E(9M)+V

de tal forma que o diagrama comuta:

EWM) _L— v

&& / inclusão (1)

M

Teorema: Toda subvariedade diferenciável M de uma va—
riedade diferenciável N possui vizinhança tubular(]:6:] )

Quando Mm é subvariedade diferenciável do Rn, isto é,
Mm é uma superfície, então podemos conseguir vizinhanças
tubulares de M, com aSpecto geométrico bastante interessan-
te.

Um resultado clássico da Tºpologia Diferencial, afirma
que dada uma superfície MmcRn, é possível conseguir uma

aplicação €: M-rR diferenciável e positiva (E(x) àOV'x eM)

tal que

l) VE (M) =ngB'L (x,E) é. aberta no Rn, onde B'L(x,E ) é a bº
la normal a M no ponto x, de raio & .

2) Se #3; B'L(x,8)n Bl(y,e)= ;;

Assim, se y & Vê (M) existe um único x tal que
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yeBl(x, g(x).
Podemos então definir p: Vª(M)-7M colocando p(y)==x

3) p : VE-(M) +M é diferenciável

4) .(VE(M), M,p) é um fibrado diferenciável
VÉ (M) é denominada a vizinhança tubular de raio e

Seja WH E(VM)-»VE(M) definida por:

ªv . . . .Y (x,v)=x+———-—— W e um difeomorfismo e o diagrama
l+ “VII

(1), acima, comuta.

Quando M é compacta podemos conseguir vizinhança tubu-
lar VE(M), onde a aplicação 8:NI+ R é uma constante posi-
tiva.

0.8. Definição: Seja T: Rn ——-Rm uma aplicação linear.
A norma de T é o número real dado por'

||T|l=sup [www: nvn =1 e velª“)



%HOMOTOPIAS E ISOTOPIAS

Sejam X e Y eSpaços tºpológicos. Uma homotOpia é uma ap1_i_

cação h: Xx I —-> Y continua. A aplicação ht: X --> Y defini
da por ht(x) =h(x,t) é o estágio da homotopia em t.

Sejam X e Y variedades. Uma homotopia diferenciável, é

uma aplicação h: Xx I -> Y diferenciável.
Uma isotOpia diferenciável é uma homotopia diferenciável

tal que para todo t, ht é difeomorfismo. Pode—se mostrar que

se h: Xx I —9 Y é uma isotOpia diferenciável, então 11: YxIaX

definida por 'E(y,t) =Et(y) =h;1(y) também é uma isotOpia di—

ferenciável .

1.1. Teorema (Perturbação da Identidade)
Seja uma aplicação diferenciável f: Rn —-> Rn e um número

real r com Oéról tais que II f' (x)(v) II 6 r |I V" para todo
:: eRn e veRn.

A aplicação h: lin—> Rn definida por h(x) :X + f(x) é um

difeomorfismo.

Prova: De. desigualdade do valor médio, segue que:

H f(x)-f(y) II é sup II f'((x+ t(Y—x)) (x-y) || £ r Il x-y ||

oétél
Então:

H h(x)-h(y)ll = H X-y+»f(x)-f(y)ll % H x—yll — rÍII-yll &

& (1—r) “ x—yli

Podemos concluir desta desigualdade que h é biunívoca e

que h(Rn) é fechado no Rn.-

Temos também que:
h'(x) (v)=v+f'(x) (v) então
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H h' (X) (V)-v II = H f'(X) (V) II ª r IIVII

Logo a norma da aplicação linear h'(x) satisfaz
Hh'(x) - I I! & ról

Pode—se mostrar que nessa condição h'(x) é um isomorfig
mo.

Pelo teorema das funções inversas b é um difeomorfismo

local em todo xeRn. Mas então h(Rn) também é aberto no
Rn, logo h é sobre e portanto um diªfeomorfismo global.

1.2. Corolário: Seja f: Rn —-> Rn nas condições do teorema

anterior. Então a aplicação h: Rnx I -—> Rn definida
por: h(x,t) =x+ t . f(x) é uma isotopia diferenciável.

Os teoremas que provaremos a seguir são consequências do

teorema da perturbação da identidade e dos seguintes resultª
dos:

a) "Teorema de Tietze diferenciável: Seja N variedade e

F CN conjunto fechado. Toda aplicação diferenciável
f: F -—> Rn se estende a uma aplicação diferenciável
f: N'—-> Rª. (Dj)

b) "Dado um número real ràl existe uma aplicação dife—
renciável *? : Rn --y R satisfazendo:
a.) Nº) = 1

Mºº-WX) él se IIXIIªl e “P(X) = 0 se IIXII =* 1

º) |*P'(X) (V) I ª r HVH "'s/x e Rn e V V ERn

1.3. Proposição: Seja «P: B” -> R uma aplicação satisfazendo
&) b) e e) para um real r-ªl. SejaxºeRn com “xº” (. %..
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Então a aplicação h: Rnxl — Rn definida por h(x,t)
: x+ t “? (x)xo é uma isotOpia.

Prova: Note que f(x)=*f (x) . xº satisfaz:
lr—" f'(X) (v) H = “ “F'(x) (V) . xº Il = IIªF'(1)(V) ||.leºll

1.— (r leºll ) Ilvll com r lixo“ 4 l. Conclua pelo corolário

(1.2).

5 2. Isotopias em Variedades

1.4. Teorema: Seja M variedade e f,g: M—a Rn duas aplica—
ções diferenciáveis e rà 0 um número real tal que

Ilf(x)l|ér e I|g(x)llér VXGM

Se rlàr existe uma isotOpia diferenciável
h: ManxI -> Man tal que:

&) h0(x,y) = (x,y) V (x,y)eMxRn

b) ht(1,y)= (x,y) se IIyII ªri e tel
e) h1(graf (f)) = graf(g)
d) se f(x)=g(x) para algum xGM então ht(x,y)=(x,y)

Prova: Podemos supor sem perda de generalidade que rl=l e

então rLl. Seja um real Ã tal que rl- 2.4 l. Considerº
mos uma aplicação J2:11“ -> E tal que

a) ?(o) = 1

b) MWM-4 1 se llxll ': 1 e W:): 0 se IIXIlª 1

e) u»? (x) (v) “ && uvu v mª
Consideremos as aplicações E, É: ManxI -> E : Rn

definidas por:
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'E (x,y) = (x.y+'tªF'(y) . g(x))

1:1(x,y)= (x,y+t ?(y) . f(x))

Para cada t as aplicações Et e ªt são difeomorfismos
(Teorema da Perturbação da Identidade) logo É e É são isotg
pias.

Definimos &. isotopia h: Mx Rn: I —>l[an
Colocando h zítí it)—l e observemos que as condi—t

ções a, b, c, & estão satisfeitas.

1.5. Teorema: Seja Nn variedade e um, um, X subvariedades e——-— 1

um ponto zen (Hill (1 K tais que

Mx © na:1) mx

ii) Tux TKX © Tllx

Dado um aberto U contendo x, existe uma isotOpia dife—

renciável h: NxI —-> N satisfazendo:

I)hº(x)=x VxeN
II)ht(x)=x sexe(N—U)UK

III) Existeum aberto v contendo x, tal que hl (mnv) c ”1

Prova: Existe uma carta em x que aplica localmente K nomº
e8paço Oan'm. Também este é um problema local em x.

Podemos supor então que N=Rn, K: 0 :: Rn—m, X: O e U

é um aberto contendo a origem do Rn.

Neste caso M e Ml são superfícies de Rn. Seja
qr: Bª —> Bªr 0 a projeção. Das condições 1 e ii podemos
concluir que as derivadas (“HI M)'(x) : THX -+ Rm :: O e

(ªTTI H1)'(x): nh —+ Rm : 0 são isomorfismos. 'O teorema
das aplicações inversas permite concluir que existem bolas
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abertas Bm(0,a)CRm e Bn'm(0,b)cBn'm tais que

Bm(0,a) : Bn'm(0,b) C U e de tal forma. que existem aplica-
ções diferenciáveis f,g : Bm(0,a) àBn'm(O,b) tais que

sraf(f) = Mn<Bm(o,a> :: (Bª'm(o,b»graf (s) =

= "1 o (Bª(0,a) x Bª'm(o,b))

Observamos que, pelo fato de O & MhMl então f(O) : O e

g(O) = 0.
Podemos tomar ªl com 049,1 A a tal que f(Bm(0,a1) c

c Bª'ªw, lº-), g(Bm(o,a1) c Bª'ªw, 3»
m m ªi m ªlSeja o conjunto F: (B (mal)-B (O,—UB |0,— |; F é

fechado em Bm(0,al)

o * “"'

&'" º '

Seja a aplicação Eo: F +B(O, %) definida por Eo(x) =

= f(x) se xeBª(o,al)-Bm(o,%l-), &; (x)=g(x) se
&

xeBm(0,—3]-=)

Pelo teorema de Tietze diferenciável existe uma aplicª
çâo diferenciável E: B(O,al) "B(0,%) tal que ZIF : Eo

Do teorema anterior existe uma isotopia
'E: B(O,a1) :: Rn'mxI —->-B(O,a1) x Rn-m tal que:

1) Eoçxyy)

2) Et(xvy)

(x,y) se (X,Y) B(09a1) X Rn

(x,y) se Ily'I-I àêb
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3) Bi (graf (f» = graf (g)

4) Se X€B(º,ªl)—B(0, al) então ht(X.y)= (x,y).«yeRn'm e

ht(0) = 0

Finalmente definimos h: 1?an —> Rn colocando

!n«x,y>,+.> É(x,y.t) se xesm<o,a1)

h((x,y), 13) (x,y) se x;£ Bm(0,al) e verifica—se fª
cilmente que as condições I, II e 111 estão satisfeitas.

Observação: Este teorema garante que podemos por umaisg

tcpia, modificar localmente M e fazê—la coincidir com "1
'no ponto x.

1.6. Teorema: Sejam M,N espaços métricos e F um compacto de

M. Seja f: M-r E continua tal que:

1) ”fim é biunívoca
2) Para todo :: e F, existe um aberto Ux contendo x,tal que

flUx é biunívoca.

Então- existe um aberto U contendo F tal que fIU é biun_i_

VOCB'

Prova: A compacidade de F nos garante:
Existe 850 tal que le(x,ô) é biunívoca se x e F. (ii)

'Podemos conseguir ràb tal que se Xl 6 F e x2 6 F e

d(xl,12) à? então díf(xl), f(x2)) & r.
Também existe 8148 tal que se z em e xe F e

ª(x,z)<81 teremos d(f(x), f(z)) 4%.

Se 'a 1]: U 13 x 1 ue é um aberto contendo F.J_ zer
( ,-34, q

Mostremos que flU é biunívoca e concluímos & prova.
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Seja 4_zl,z2)C U com zlfzz. e sejam xl'c F, x2 e F tais
61

que d(21,xl) & %, d(2.2,x2)1- T .

8 ..Se d(x—1,x2)43- entao d(xl,z2)l-d(xl,x2)+d(x222)1-

1- %- + %- 4 % e portanto f(zl)£f(z2) por (us).

Se d(xl,x2)à% então d(f(xl), f(x2)àr logo d(f(z1) ,

(f(22)) & d(f(xl). f(xz) - d(f(xl), f(zl)- d(f(x2), f(zzh
& r—% ràO.

Faremos agora algumas aplicações deste teorema.

1.7. Teorema: Seja N3 variedade orientada, Kl um nó em N3 e

W2 uma subvariedade tal que bw = K. Existe uma subve—

riedade Wº, sem bordo tal que WCWC W é um Prolongamentoda
W)

Prova: Observemos que sendo N orientada, o fibrado normalà
K em N é trivial. Seja c: K+E (VK) um campo de vetores
nunca nulo, normal a X e interno a W e seja V(K) uma vizi—
nhança tubúlar de K em N.

Podemos conseguir um difeomorfismo W, contatando o dia-
grama :

Y/ 2V(K)——————-—)KxR »,-

indº (incl-0,0)

1d
___—___)

e tal que a derivada Y'(x) : TVR!) + TK: 1122 leve O(x) rea
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(0,(l,0) para todo xeK.
K

Observemos então que WW HV(K)) e Kx ]:0, cc) x 0 são tag
vgentes nos pontos (x,O,C,ª.

Seja; W' =**/(W n V(K)). E suficiente demonstrar o teorema

para & subvariedade w '.
Seja <"ng R2 +KxB a projeção.

Notemos que pela condição de tangênoia,

Tw'(x,o) = TKXx (RxO),

-a derivada (ªTTlW')' (::,O):'1?Yv"'(X O) +TKxxR é isomorfismo;
,

logo, pelo teorema das funções inversas, “TFIW' é difeomor—

fismo local em cada ponto (31,0) 6 Kx R2. Logo usando o teg
rama anterior ("N' é homeomorfismo de uma vizinhança de X

em W, sobre uma vizinhança de K em Kx R.

Podemos então encontrar intervalos [O,a) e (—b,b) e uma

aplicação diferenciável f: (Kx [O,a) +(-b,b) tal que graf(f)=

: (Kx [o,a) : (-b,b)) nw'.
Então f(x,0,0) : O VX e K.

Deve existir CLO' tal que Kx(C,o) :: (—b,b)0w' = (p,

O conjunto Kx [O,a) é fechado em Kx (C,a), logo pelo teg
rema de Tietze existe uma aplicação diferenciável ?: Kx (C,a)-.

+ (—b,b) que estende f.
Basta fazer W' : gran—f) e o teorema estará demonstrado.
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Obs. Aplicaremos este teorema no capítulo" 5 quando vamos ng
cessitar de um prolongamento de uma subvariedade com bordo.

1.8.“ Teorema: Seja K variedade compacta e W uma subvariedª
de de Kan tal que Kx O CW e um subespa-ço H C Rn

para todo x e K. 'n _com TKxx R(x,0) - H © Tw(x,0)

Seja um subeSpaço S do RH tal que Bn=H (43 S.

Dado um aberto UC K x Rn contendo Kx O,. existe uma

isotopia h: Kan )( I»Kan tal que:

1) hº(x,y)=(x,y) V (x,y)éKx'Rn
2) ht(xyy)= (x,y) se (x,y) e (K x Rn - U) U KxMH

3) Existe um aberto V contendo Kx O tal que hl(V fl W)CKxS.

Prova: Podemos supor sem perda de generalidade que li: Oanªs
onde s é a dimensão de 8.

'Como TKX (+) Rn=H © Tw(x,0)

A aplicação <TIIW: W +14st (restrição da projeção
“if: Kan -r Kx RS a W) é um difeomorfismo local (Teorema das

funções inversas) nos pontos de Kx O.'

Usando o teorema 1.6 podemos afirmar então que existem
abertos ACRs e BCRn'S, contendo as origens de Rªe Eri—S

resp. , com KxA X E C U e uma aplicação diferenciável
f:KxA-+B tal que graf(f)=(KxAxB)nW.

Esta conclusão também se verifica para Kx S.

Podemos então obter bolas abertas Bª(0,a)cRS e

Bn'sc Rª'ª tais que KxBª(o,a)xBn'ª(o,b) <: V e aplica—,

ções f,.g: Kst(O,a)+Bn'B(O,b) tais que graf(g) =

= (KxBª, o,a) xBn'ª.(o,b))nw Graf(g)=(KxBª(o,a)xBª'ª(o,b)n
n Kx S.
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Observemos então que f(x,0) = O e g(x,0)=0 para tº
do x e K.

Com um procedimento análogo ao usado na prova de 1.5,
chegaremos à prova do teorema.

1.9. Teorema: Seja KK variedade compacta e W e wl subvarie-
dades de KxBn tais que:

a) Kx O C W n wl
( transversais)

11b) TK! © R =TW(X,O)+ TW VICE1(1,0)
e) diuW+dile-2k=n

Existe uma isotopia diferenciável h: Kanx I-pr Hºtel
que:

1) ho(xyy)= (x,y) V (x,y) € Kan
II) ht(x,0)= (x,0) se x 6 K

III) Existe um aberto V contendo Kx 038.1 que

hl(V nw) & KXaÍRsxO)

h1(vnw1)çKx(0er) onde s=dimW—ker=dimW1—k

Prova: Podemos obter uma isotopia
e— K Rn 1 Rn —

'
. x x + Kx tal que et(x,0) _ (x,0) V x e K e tal
90(x,y) = (x,y) 'V(>:,y'; € Kan e satisfazendo

1910!)th : Mx © ªºs”)
Te1(wl)(x,0)= TK): © (ºxªr)

Podemos supor então que TW<X 0) : TK]: (43 (RsxO)
!

ww TK © (Oer)1(3.0): x

' .I'Ifíotemos que pelas condições dadas teremos
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TKX (+) Rª=Tw(X,O) © (Rrxo) (*)

Tw1(X,O) © (0 xRS) (“)llTKXÇ-BRn

Sejam H=Rrx0 e Hl=OxRs

Primeiro, aplicando o teorema anterior, para W, H, S e

U=Kx Rn, obtemos uma isotopia 'E satisfazendo l), 2) e 3)

que foram dadas nesse teorema.

Observemos que Elwl) continua satisfazendo (**).

Aplicando novamente o teorema anterior para Él(wl),S,H
e U : Kan obtemos uma isotopia É satisfazendo l), 2) e3).

=ÉOE' eoBasta definir h: Kx Rn x I-erRn por ht t t
teorema estará demonstrado.

5 3. Transversalidade de subvariedades
Recordemos alguns conceitos e resultados da Topologia

Diferencial.
Sejam N e M variedades. Coº (N,M) é o sepaço topoló—

gico das funções Cºº de N em M com a tºpologia de, Whitney
ww .

Teorema de Transversalidade de Thom: "Sejam N e M variªdís—
des, WCM subvariedade, fe Cºº(N,M) e iª um:;ª'aberto em
Gºº (N,M) contendo f. Então:

,

1) Existe g 57%, com 3 transversal e W

ii) Se F é fechado em N tal que f é transversal 9. W em F e

U é um aberto contendo F, existe geJÉ tal que glele
e 3 é transversal a W em N-U".

- "Se N é uma variedade o conjunto Diff(N) : (f € Ccº(N,N)|

f é difeomorfismo) é um aberto em Cm(N,N)"

_ "Se N e M são variedades e V CN x M é um aberto tal
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que graf(f) c V, então o conjunto fg € Cºº(N,M) : graf(g) C V?

“é um aberto em Cm(N,M)".

"Se N, M e K são variedades e £ £ Cm(M,K) então a ap1_:i_.

cação fª“: cºº (11,11) + cºº(N,K) definida por f*(g)=fog ecoª
tínua nas tºpologias W

co correspondentes" (]:43)

1.10. Teorema: Seja % = (E,P,B) um fibrado vetorial difereª
ciável e VICE subvariedade e O: B+E & secção nula

”de € .

Dada uma vizinhança V contendo O(B) e um fechado E em

B, tal que O(F)nW= E, existe uma. secção diferenciável
e: B—rE satisfazendo:

l) s(B) (: V

2) s é. transversal e. W

3) B|F=OIF

Prova: Sejaafªv = «(£ 6 Cm(B,E) : p 0 f é. difeomorfismo] e

[B = [f e cºº(B,E) : f(B)C v]

Estes dois conjuntos são abertos em Cºº(B,E) e contêm

a secção nula 0.

Pelo teorema de transversalidade de T hom, existe uma

aplicação feat DJ:) tal que f é transversal a W e pode ser
ainda obtida de tal forma que f(x) = O(x) para todo : e F.

Seja o difeomorfismo h: B-rB onde h=po f.
Basta agora definir e: B+E por e: foh'1 e notar qm

s é uma secção que satisfaz as condições exigidas pelo teo—

rena.

Corolário: Seja gª: (E,p,B) um fibrado vetorial diferenciª
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vel tal que ªdim 13 £- n

Então 6, possui uma secção nunca nula.

Prova: Bas—ta aplicar o teorema para F: 25, V'=E e. W: 003).
A secção s obtida, sendo transversal a W, não pode nuª-

ca se anular pois 2dimB4n + dimB= dimE.'

1.11. Teorema: Seja Nn variedade e Mm e W subvariedades com

M fechada tºpologicamente.
.

Dado um aberto U contendo M e um fechado F tal que
FnW=£Í existe uma isotoPia diferenciável thx I-pN tal
que

a) no(x) :X para todo :: e N

b) ht(x)=x se x e(N _»U) u F

o) h1(W) é transversal a M

321%: Seja VW) c U uma vizinhança tubular de M em N e um

aberto v tal que M <: v CVCV(M) (ist'o é possível pois lll“ &

fechado e N é normal)

Consideremos *»)Mn'ªà (E,p,M) o fibrado normal de M em

N e O a sua secção nula.
Seja W um difeomorfismo tal que o diagrama comuta

V(M)————-—-—> E

| ]M —-——-——-—-—> M

Suporemos vu dotado de uma métrica riemanniana dife --
renciavel.
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Sejam M' = O(M) =“V (M); V' =*V(V); F' =W(FÚV(M)) e

w' =X? (WM/(M)).

Observemos que W'n F' =p

SejaAumaberto ethal que

FQMCACX M-(WOM) etalque o(I)nW'=y3

Podemos conseguir uma aplicação diferenciável positi-
va. r: M+R tal que E(r) 0 F' c P'1(A)

['“] :;J'.”" »a' p (A)

Apliquemos o teorema 1.10 para o aberto E(r/4), o f_e_

chado K e a subvariedade W' .

Existe então uma secção 5: MaE tal ªne:

1) s(M)' c E(r/4)
2) s é transversal 2. W'

3) s(x)=0(x) para todo :( e I
Consideremos agora uma aplicação diferenciável

e: Bª'ªl—Ja tal que

i) e(o)=1
ii) Oí9(x)él se HxHél e e(x)=0 se HXH “al

111) !9'(x) (vms 2 ||in Varela“ e Vvenn'ªª

Seja É: Exit-,E definida por É(e,t)=e+t.M.
. %%) . ame».
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Observe (Prop. 1.3) que É é uma isotopia diferenciável.

Seja 'E: ExI-vE a isotopia inversa, ou seja
_ = _,1ht=(ht) . V t e]_'_o,1'_'_|

Observemos que 51; satisfaz:

lº) É(e)=e VeeE
e se e e (E—E(r/2)) UF'"29) Ét(e)

39) hl(W') é transversal a M'

Concluiremos finalmente a prova do teorema definindo &

isotOpia 11: Nx]: -> N por

h<x,t>=W'1(Ew<x),t>) se x e van
h(x,t)=x se x # V(M)



CAPITULO 2

Neste capítulo todas as variedades e subvariedades coª
sideradas são de Classe C““ salvo menção em contrário.

Dada uma variedade orientada N, a variedade orientada
obtida de N, invertendo—se a sua orientação será anotadapcr
-N.

Se “1 e M2 são subvariedades disjuntas, e de mesma di-
mensão, de uma variedade N, então (salvo menção em contrá—

rio) sempre consideraremos em Miu M2 a orientação que indª
za em M1 e M2, as orientações pré—fixadas.

Dada uma variedade W com bordo, sempre consideraremos
em W (salvo menção em contrário), a orientação induzida por
W.

Definiremoe agora os conceitos de bordismo abstrato e

bordismo ambiental.

Definição 1. Uma variedade compacta orientada K borda, se
existe uma variedade compacta, orientada W, tal que BW : K

!

(inclusive coincidência de orientações).

Definição 2. Seja N variedade. Uma subvariedade K,compacta
e orientada, borda em N, se existe uma subvariedade W, com-

pacta, orientada tal que BW: K (inclusive coincidência de

orientações).

Definigão 3. Sejam N variedade, KleK2 subvariedades compag

tas e orientadas. Dizemos que K1 e K2 são cobordantes emlh

se K1 U (—K2) borda em N.

Exemplo: K::KlU K2 onde K1 e K2 são os círculos indicados
na fig.l. O cilindro orientado W não satisfaz a defini-—

ção 2 para K.
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Fig. 1

Mas a superfície orientada W' na fig.2 satisfaz & dei;
nição 2.

Por outro lado Kl e K2 são cobordantes pela superfície
w e não são por W'.

.

Seja N uma variedade e Kk C.N uma subvariedade compag

ta, orientada.
.

Seja i*: Hk(K,Z) ——+— Hk(N,Z) & induzida da inclusão

i: K-r N e seja [K] er(K,Z) &. classe fundamental de K.

Usaremos o símbolo [FÇJN para anotar o elemento

ii; [K:] er(N,Z).
Temos então uma forma de associar a cada subvariedade

compacta, orientada, de N, um elemento de Hk(N,Z).

Duas propriedades são facilmente verificáveis:

lº) EÉN="DÚN
29) Se K1 e K2 são disjuntos e de mesma dimensão, então

EKlUszN : MN * Bªzªr!

Definição 4. Dizemos que K é homóloga & zero em N,se DU": O
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Definição 5. Dizemos que K1 e K2 sao homólogas se 13le =

: [3sz

2.1. Teorema: Se K borda em N, então K é homóloga” & zero eu

N.

Prova: Seja W CN uma subvariedade orientada tal que BW:

=N e :K—rw, 12:W—>N e i:K-+N as inclusões.il
Consideremos o trecho da sequência exata de Homologia

do par (W, K)

1
———+Hk+l (w,K) ———õ——>Hk(K) __Lhakw) _—
Mostra—se em topologia algébrica que existe um elemeª

to cr €Hk+l (W,K), denominado classe fundamental de W, tal
que õoc : [K]

Teremos então que :

]:an = iii [K:] =12*oil* (aoc) = iª (incaua) = o([8])

Corolário: Se Kl e K2 são oobordantes em N, então 13le =

= [Kº]N e portanto homólogas.

O teorema 2.1 estabelece uma condição necessária pª
ra uma subvariedade K bordar em N.

Daremos agora alguns exemplos para mostrar que, em g_e_

ral, a. recíproca de 2.1 nem sempre é verdadeira.

Exemºlo 1: Seja N=B2 e K a reunião de duas circunferêª
cias concêntricas em torno da origem e orientadas no sent_i_

do anti—horário .
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Como H1(R2)==O então K é

homóloga a zero, mas podemos

observar que K não borda no
2R. fb,Claro que K é bordo de

XNNÍ:::í://
uma subvariedade Wc.R2 com-

pacta e orientada, mas nunca
nas condições da definição 2.

Exemplo 2. Seja CP2 0 2-plano projetivo complexo, que pode
mos supor mergulhado no R8 (Teorema de Whitney).

Claro que CP2 é homóloga a zero no 38, mas sabe—se que
2CP não borda, mesmo abstratamente.

Seria interessante analisar quando a condição "Homólo—

ga a Zero" é suficiente para uma subvariedade bordar no am-

biente onde ela se encontra.
E claro que para se encontrar um bordismo ambiental, é

necessário assegurar-se, antes de tudo, da existência<k>bog
dismo abstrato.

Mas mesmo a condição "Homologa a Zero" e o bordismoabg
trato não são suficientes para o bordismo ambiental, confor
me mostra o exemplo lº.

O teorema apresentado a seguir, mostrará que a condi-—

ção "Homologa a Zero" é suficiente para o bordismo abstrato,
se o fibrado normal da subvariedade é trivial. A prova en—

volverá certos conceitos e resultados da tºpologia algébri-
ca, que podem ser encontrados em ([lQJ). O símbolo .<,> de
nota o índice de Kronecker.

2.2. Teorema: Sejam Kk, N variedades orientadas com Kk com-

pacta e seja fsz-eN' uma imersão com fibrado normal
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trivial em N. Seja f*z Hk(K,Z)-»Hk(N,Z)_ a in_duzidalde f e

[K] € Hk(K,Z) a classe fundamental de E.. Se f*(EKj) : O,

então K borda.

Prova: Seja v o fibrado normal de imersão em N e BK e BN os

fibrados tangentes 9. K e N reapectivamente. Pode-se mostrar

que existe uma aplicação fibrada VCD 6K + 6N qúe leiranta f

V
G'r)

6K + 6N

;
'

J.

K f 4% N

Sejam f* : Hk(K,Z) +Hk(N,Z)

f* Hk(N,Z) + Hk(K,Z)

fzãr: Hk(K9Z2)* Hk(N9Z2)

k kIf; : H (N,Z2)+ H (K,Zz)

as induzidas por f, e [Kj2 & classe fundamental de K módª

10 2.

Através do homomorfismo canônico Z + 22 podemos formar
um diagrama comutativo.

f
Hk(K,z) * # Hk<N,Z)

a
f

x 2ª“ >Hk(K,Z2, 447 Hk(N,22)

tal que OLEKJ : EK32

Segue então que f; [Kj2 : O

sejam p(K), p(N), w(K) e w(N) as classes dePontrjagin
e Stiefel-Whitney de K e N respectivamente.

Pela naturalidade destas classes, com reapeito & aplicª
ções fibradas teremos, levando em conta que v & trivial,
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p<K>=p<õK)=p<v © ªg) f*(p(õN»= f*<p<N-»

w(x)=w(aK)=w(v (+) 518 fg<w<su» = f;(w(N))

Seja mªl um inteiro e il+iz+ «t-ia =m uma parti
ção de m.

Teremos:

<pil(K) . p12(K) pis(K), [Kj> :

= (f*** (pilm .». Dia(N». EK3>=<pil<m ....pism), f,; EKJ>=0

(“film .... “g(x), 1332): <fg<wilm ....wilm», Dªz) =

= <wil(N) .... viªm), f2*EK32 > = 0

Logo todos os números de Pontrjagin e de Stiefel-
-Whitney de K ,não nulos, portanto K borda ([lQJ), 217).

Corolário: Seja N variedade orientada e K<IN subvarie-
dade compacta, orientada, com fibrado normal trivial em N.

Se K*é homóloga & zero em N, então K borda.

Prova: Aplique o teorema para a inclusão i:K->N

5 2. Apresentação do Problema

Neste meu presente trabalho, estudarei o problema do

bordismo ambiental, quando N é orientada e tri—dimensional
e K possui dimensão -' seja. K é uma reunião finita'den&
orientados.

Uma das vantagens de N ser orientada é o fato de K

possuir fibrado normal trivial em N se dim K::l.
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Mostrarei que, em uma classe bem grande de variedades
orientadas 3—dim, & recíproca do teorema 2.1 é verdadeira e

esta classe inclui as compactas.

Não consegui nenhum contra—exemplo de uma variedade N3

onde a recíproca de 2.1 seja falsa. E de seznreditar que
deve ser verdadeira em geral.



CAPITULO 3

BORDISMOS DE NOS EM VARIEDADES TRI—DIMENSIONAIS ORIENTADAS

Todas as variedades e subvariedades deste capítulo são
de classe CcJD (salvo menção em contrário)

5 1. Número de Intersecção
Se ja N3 variedade orientada 3-dimensional.
Sejam W uma subvariedade 2-dimensional orientada, com—-

pacta (com ou sem bordo) e X uma curva orientada e fechada
topologicamente (?= 57) .

Definição: Dizemos que W e )” estão bem situadas se:

a) xnõW=fõ
b) Ke W são transversais

Definiremos agora um número inteiro para b“ e W bem si—

tuadas, que anotaremos por int (bª,W) e que estará associado
à. intersecção de X com W. Procederemos da seguinte forma:

Se WOW:)? fazemos int (X“,W)=O
Se 25“ 0 W #25 então pela compacidade de b” 0 W e da hang

versalidade, segue que XD Wé constituída de um número fi-
nito de pontos.

Seja p e, “a” 0 W e (wl, vaz] uma base da orientação de TWp

e ve TXP um vetor tangente da orientação de Tõ'p. Então

fwlnvz, v]- é uma base de TND.

Seja & (p) o número dado por:
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1 se a base [sl,w2,v] pertence à classe de orientª
ção de TN

f(p)= p

—1 caso contrário

Não é difícil mostrar que 5(p) ;ndepende da base
[sl,wz] e do vetor v, escolhidos nas classes de orientações
deWeX emp.

Fazemos então:

int (KM)! = z €(p)
pevnw

Este número inteiro será chamado "número de interese-—
ção” de Z“oom W".

Lema: Seja N uma variedade tri—dimensional, ZY:N uma curva
. qualquer difeomorfa a R e W : N uma subvariedade compacta,

com ou sem bordo, tais que:

i) Mint“: 9
ii) rrww é contituído de dois pontos
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iii) X é transversal e. W

Então, dado um aberto V contendo X', existe uma subvarig
dade compacta -W' tal que:

l) bw = õW'

2) W —V : W' -V
3) w' 0 »” =!õ

Prova: Seja VM“) CV com VM”) n ow : E, uma vizinhança tubu-

lar de X' em N.

Sendo bªs R, seu fibrado normal em N é trivial.
Sejam p() e pl os pontos de XOW e oc:X”—>R um difeg

morfismo tal que «(pc) : O e a(p1)= 1.

Podemos conseguir um difeomorfismo *? : V(X) —+ R3 tal
que, o diagrama comuta

VH“) ———I£—->R3 i (x) =(x,0)
Rx Ox O:“? (x)

“(PO) =(O,O,O)

| «(pl) =(1,0,0)

inclusão 1

Seja m: »” (w o VW))

Observemos que M é transversal a Ex Ox O em (0,0,0) e em

(1,0,0).
Pelo Teorema 1.5 (Cap.l) podemos modificar M por uma isº

topia que fixa RxO, 33_B(o,l) e R3-B((l,O,O),%) até

torna-la coincidente com OxR2 e lx R2 em vizinhanças de

(0,0,0) e (1,0,0).
Não perdemos a generalidade, supondo então que existem

abertos V1 e V2 contendo (0,0,0) e (1,0,0) respectivamente,
2 2tais que VlnM=VanxR e V20M=V2011R

Seja ràO tal que
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[0,1] x Bº(0,r) n M=Osz(O,r') u lez(O,r)

ªx

RAW“
-___-4

——-x_“

Seja anna curva diferenciável contida em

[0,13 x 0 x [% , % ) que concorda ae semi—retas O:: 01: [0,m)e
'

1x0 :: [0,00) pelos pontos (mo,-%) e (1,0, %) ( figura
acima). (No capítulo 4 será dada uma descrição destascug
vas no parágrafo que trata de concordâncias de semi-retas).

Rotacionando esta curva em torno do eixo Rx Ox O, ob-

teremos uma subvariedade M1.Basta considerar a subvarie-
dade W' em N, obtida subtraindo os conjuntos

'«P'l (Ox Bz(O—,%)) e “P“)“ (l'xB2(O,%)) e acrescentando

M1, e notar que MP satisfaz as condições propostas 1) ii) e

iii).

3.1. Teorema: Seja 113 variedade orientada, Tuna curva fe-
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chada orientada e W subvariedade compacta orientada. Supo-
nha que B" e W estão bem situadas em N.

Dado. um aberto V contendo E“, existe uma subvariedade
compacta, orientada W' , tal que:

i)3W=õW'
ii) W-V=W' -V

iii) O número de pontos de b“ (1 W' é igual ao valor absolu—

to do número de intersecção.

Prova: Seja n o número de pontos de XOW e m: |int( Y ,w)|
E fácil de ver que n: 2k+ m onde 1: é um inteiro não nº

gativo. A prova deste teorema, será feita por indução so-
bre k. Se k: 0, o teorema é verdadeiro. Supomos o teore-Á

ma verdadeiro para k— 1. Sejam pl,p2,....., Pn os pontos de

mw, ordenados em Xsegundo esta enumeração:

Deve existir i tal que

E(pi) e E(pi+l) possuam sinais diferentes.

Podemos tomar um aberto U CV contendo pi e pi+l tal
que U 0 )” seja uma curva difeomorfa & R e tal que

pjíu se #1 ou um
Pelo Lema, podemos conseguir uma subvariedafde W" com——

pacta satisfazendo:
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a) õw = 5 W"

b) w —U = w— U

e) w" n (um) = º
Observemos (Ver prova do Lema) que pelo fato deE(pi) e

g(pi+l) possuírem sinais diferentes, podemos conseguir W"

orientada.

Temos também que

int (mwn) em «(r,-w) e wnnzç

possui 2(k—l)-€m pontos. Mas estamos supondo o teorema ve;
dadeiro para kel, logo podemos.conseguir uma subvariedade
WF, nas condições-exigidas, e' portanto o teorema está pro—

vado para k.

3.2. Coroláriot Sejam N, ?, W nas condições de 3.1 e supo—

nhámos iút (v'rmw)==o. Dado um aberto contendo X,
existe W' satisfazendo

1), ii) e comanbª= 25

5 2. Nós Elemeªtares
Seja N3 vªriedade orientada e Kuna curva fechada (f:?)

. . . 3orlentada e [bl' e2, e3] .base canonlca do R .

Seja .p $$$ e h=U ——> R3 uma carta local em p, que

preserva orien$ação e tal que

h(U)=.BB(O,2w) “:“ h(p')=0; h(Un$) = ((0,0) :: R)nB(O,2) ve se

vp é _um vetor tangente & X'em p, que define & orienta-
ção de &, entªo

h'(p) “p)-=, Ã. e3 onde Ã 30



. , _ 3, 2' 2_Con81deremos o no K_((xl,x2, O) GR . xl + x -l]—

Coloquemos em K, e. orientação de ªl para e2.

Seja o nó orientado EX: h'l(K), cuja orientação é trazida
de K, através do difeomorfismo h.

Definigã. : Um nó orientado EFC N nessas condições, será
chamado de nó elementar envolvendo “o” em N3. Notamos que

se R%. e 15325— sâo nós elementares envolvendo ª”, então

1 2 . ..[E jr“? : EEKJN—x ou sega, sao homólogos em N-X“

Observemos também, que podemos tomar nós elementares arbi-
trariament e pequenos .



é 3. Bordismos no Complementar de Curvas Fechadas

Seja N3 variedade orientada e Lºl uma subvariedade Grieg

tada, l—dimensional e fechada em m? = x).
As componentes conexas de Z” , são curvas fechadas em

N, difeomorfas a B ou aSl.

Seja fxx jane/N. a família das componentes conexas.

Sendo N orientada, os fibrados normais de 33 em Nsâo tr_i_

viaie. O conceito de nó elementar introduzido anteriormen-
te, permitirá que se consiga bastante informações acerca do

grupo de Homologia Hl (N— b“). O próximo teorema confir-
ma isto.

Para a prova do teorema, [E;]ÃQA será uma família
qualquer de nós onde cada Ex é um nó elementar envolvendo

“[A em (N'X)U KA

/ E. 7x (kov ( (É 03 831
E

.

7x

(nãº çode Sºf)

3.3. Teorema: Seja i*: H1(N—X) —*H1(N) & induzida da in
clusão i: N—X—Hl.

Então:

a) i,! é um epimorfismo e ker i; é gerado pelos elementos
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[Dªi] N-x ]liª-A

b) ii.“: H2 (N—Zf)—> H2(N) é um epimorfismo se e so-
mente se os elementos [BEEN-x) são linearmente

A EAindep endent es .

Corolário: Se i,: H2(N-2!*) —+H2(N) 'é epimorfismo e

H1(4N) é. livre, então PI]—(N;?) é livre.

Prova: De a) e b) segue ker iª! é livre e sendo

iªi: Hl(N —X) —-> H1(N) epimorfismo teremos

Hl(N 96“) = ker i;“ (+) H1(N) e portanto Hl(N—B*) é l_i;

vre .

Prova do Teorema: Seja VO“) uma vizinhança tubular de X"

em N. Então V(X)=LEJAV(XA) onde v(x*2) é uma vizinhaª
ça tubular de Y,, em N. Sendo 5“ fechado em N, a in
clusâo

VU“), VW“) —3“ ——rN, N—Zí“ é uma excisão.

Sendo os fibrados normais às Xis triviais, então tg
remos os difeomorfismos:

2=R3Se WR então VDM =RxR

V(FÃ)-XAsz(R2-O)
Se 25“)le então V( “dz 81sz

Warp-Xp 31x (Bª.-o)

Consideremos o diagrama comutativo na página seguinte.
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» ZH2(v<x;o.,m 2-— anwwmlr ZHZWWQJWÃ) 431)L
1— r . l"

..) Hºm»- “€) —+
'

nº(vm) --+ Hzçv(x),vw) -x) É..,
1 l l

1
...-> H2(N-r)—-ªi—-r H2(N)I———+ H2(N,N-b“)—————+

E
'

v
". .» XH1(V(Y;)—f7u)-Z+ anwmn & ZH1(V(YX),V(xz)-õ'z) ———»

...-> 111<v<x)-x>31—+ nlwwn—r H1(V(K'),V(bª)—?5“)—-—'r

ªl l i”
i |

...—» Hl(N-bª)——-*——> H1(N)-———-+ Hl(N,N-x)-—___-+

...—) ZHJVWM—X'yàír ZHO(V(X)))——+ ......... .......

———> Hº<v<x>-x)ln H(V(X))——> ————— — .............. .
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Conclusões:

1) 11201090): O VÃ QA e portanto H2(V(zr)) = '0 donde

2)

3)

4)

5)

6)

7)

concluímos que o é monomcrfismo.

Cada i,“, : Hº (VW)) ar)) —-y Hº (V (ip) é isomorfismo,-l_q

go É): Hº (VON-25“) —vHo(V(Y)) e' isomorfismo.

Cade. 'i-Ãi“ : H1(V(X*1)— Xi) —> Hl (V (You)) & epimorfismo,l_9_

go i;: Hl (V (X) -2f*) —+H1(V(X')) é epimorfismo.

De 2) e 3) segue que H1(V(r), VW)—b“) = O e portanto

H1(N,N - b”)=0 donde i*H1(N-X“) —*H1(N) é epimorfiª

mo e provamos uma parte de a).

Verifica—se facilmente, pelo diagrama que E(ker 'i'ª') =

: ker i*. Seja [E ;))—GA uma família de nós elementa-

res onde E). C V(25*Ã) -'XA

E geometricamente visível que para cada A, o elemento

EE'ÃJWfú—XÃ gera o grupo ker 1)”, logo ker "í”F

é gerado pelos elementos EEÃJWX) —b"“ . klém disso
estes elementos são linearmente independentes.

De 5) e 6) concluímos que os elementos ªih“? geram
ker 1; e concluímos a prova do item a).

Para provar b) basta notar no diagrama que

Elker Tªí: ker É,“ ——rker i,! é um isomorfismo se e somente

se a : H2(N,N—r) —-> H1(N 06“) é monomorfismo e isto oco;

re se e somente se i EZN-3“) -> H2(N) é epimorfismo*.
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e concluímos & prova do teorema, “Mostramos nos exemplos a

seguir que nem eempre__ i“ H2(N -T) ——+ H2(Nr) é epimorfismo.

Exemploe:'

1)

2)

3)

3.4.

Seja N=R3--[O] e X“ =[(x,0,0) : 3:70]; i.; não é

epimorfismo pois H2(N)W' Z "e. H2(N-x)=0.
. A

.

2 lSejanzslxs e res
2—Slxp)=H1(Slx(Sz—p))-z z

Xp onde p e 82.

Temos Hl(Slx'S

e BIBI-1:82) : 2

então o núcleo de. i*: H1(N - b”) -—> H1(N) é [O], logo
todo nó elementar envolvendo X“ é” homóloga a zero em

N-X“.

11:82 de curvas X',Pode—se der exemplos na própria S

tal que [Eer _? tem torsão 11, para um inteiro n

qualquer dado .

Teorema: Sejam 11,3“ e (El]AG/x nas hipóteses ante—
riores. Seja RCN—X" uma variedade compacta., l—dj=

'

mensional, orientada e W um bordismo de K em N,- com

w transversal a “o” .

Então ]:an -J' e ker i* e

[:an _? = ªAinthW)—- 13,31%?

Prova: Como K borda em N, então

1,11:an ;x, : 1:an = 0 portanto

[IGN _v'e ker i*_

Sendo X' fechado em N, então W intercepta. somente um, número
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finito das ?fis (Fazendo sentido assim a somatória acima).

Sejam Bªll, ..., yªn estas curvas e seaam pk,1"”"pk,mk
os pontos de J)]; ('I W.

Para cada pk,m seja Dhm C W um pequéno disco ªberto
em V! contendo ;)k m e não interceptado as outras Xis.!

Sªja Ek,m=nk,m- Dk,mo

Elim = õkam é um nó contido ech. Coloquemos em

E]: m a orientação contrária à induzida. por Bk“ m' Segundo
, !

esta escolha teremos

ªlgm] = ' E'(Pk,m) tªlk-JN _zr '

A subvariedade orientada

“3 (313 )w. =w - .
k=l In=1 k'“

está contida em NJ“ e tem como bordo K U( UEk m).
. ,

Então. ICU(UEk m) borda em N—U“ , logo
.

o
,

'e então
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n mk ; mk
[K:-JN “ª“ : kªl mªl - EKWJN “ªº : kªj mªl aplimª» “[Eªij-õ":

: Zint (X,“ W) — Elªli-X
AGA

3.4. Corolário: Sejam N, é:“, [EXJXQA nas hipóteses anterig
res. Seja W CN uma, subvariedade compacta, orientada,

sem bordo e transversal a 3”.

Então

A%Ainªc (Irã, w) [E;]Mfo

Provar Seja :: ew —2* e seja D C W um pequeno disco aberto oq1_

tendo :: e não interceptando ”E“.

Seja Kzõ'D onde colocamos a orientação contrária à

induzida por 5. Então W' :W—D é um bordismo de K em N.

Pelo teorema anterior teremos

o.—. [lªiª = %%Aint (2% W) LÉAJN _xz aªint (ar/x, W)]:EAJH

3.5. Teorema: Sejam N, Z“ nas hipóteses anteriores e tais que

i*: H2(N —X') —->H2(N) seja epimorfismo.
Seja KCN subvariedade, compacta, orientada, l—dinensional
e homóloga & zero em N -b”.

Se K borda em N, então borda em N-X.

Prova: Pelo teorema 1.11 (Cap.l) podemos cºnseguir uma subv_a_

riedade orientada, compacta W' tal que:
õW' : K

W' é transversal a b”.
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Pelo teorema anterior terenoa:

0: K = int (X' I)E 311 -T “%A 'A' ªl:]; .;
me ri.-,: 32(N—T) ——> H2(N) é epi-arrumo, logo pelo teor-em

3.3. (parte b), os elementos Hã?—311.3“ são linearmente
independentes , portanto

int (www) = o para todo?»

Pelo corolário 3.2, podemos então conseguir W' tal
que bW' = E e Um 3“ = O, logo K borda eu N-X.

Obaeªâo: Podemos concluir rapidamente do teorema 3.5,
que se i,: Hºm—X) —->H2(n) 6 epimortiemo e a recípro—

ca do teore-a 2.1 se verifica em R, então se verifica em

E Jf, se as subvariedades K consideradas são l—dinenaio—

nais .



CAPITULO 4

BORDISMOS DE NOS Em R3

Neste capítulo provaremos que toda subvariedade compag

ta, orientada, II.-dimensional e de classe Cm , borda em Bj..

Faremos distinção entre "nó" e "nó de classe Cºhn
Uma “reunião finita de nós" será sempre de nós disjun-

tos.
Dado aeR seja 'na: R3 ——> R2x«[a)' & projeção

ºira(x,y.2)= (xmª)

Definição: Dados dois subconjuntos A e B do R3, dizemos

que A está acima de B (resp. abaixo de E) se, sempre que

ªo(ªl'ªz'ª3)= (Vª(gl,52€b3) com (al,32,a3) e.A e

(bl,b2,b3)e B entao zag-Yo.3 (respect. a34b3).

5 1. Nós Poligonais

Definição: Seja K uma reunião finita de nós.
Dizemos que v eRºx [O] é um ponto múltiplo de K se

4015va K) e 2.

Se este cardinal for 2, então v é um ponto duplo.

Definiçãoszm nó é poligonal se for reunião finita de seg-—

mentos retilíneosy chamados arestas do nó. Os extremos des-
tes segmentos são chamados vértices do nó.

Definição: Um nó é tame, se existe um homeomorfismo do

R3 + R3 que aplica o nó sobre um nó poligonal.

Definigâ : Uma reunião finita K de nós poligonais estám p_o

sição nªar so:
1) Os únicos pontos múltiplos de K são duplos.
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ii) Se 7,0(11): 'hªº(x2) com-.x—lfrz' e «(Ilmª-C- K, então

X1 e ::2 não são vértices

4.1. Teorema: Seja E uma. reunião finita de nós poligonais
3em R3. Existe uma rotação do B que coloca K em posi—

ção regula-r .

Referência: ([23 e DE)

5 2. Definições:

Definig ão: Definiremos agora três condições sobre uma reu—
nião finita K de nós Cºª, que serão úteis nos passos a se-
guir.

B1: Os únicos pontos múltiplos de E são portos duplos
e existe somente um número finito destes pontos.

|

RZ: Se "Ti-o(xl) = ãTx'or(x2) com xl;£x2 e [1132] C K, en-

tão K é localmente retilínea em Xl e em x2. Além disso eg

tes trechos retilíneos são paralelos à 1221: [O] e ortogonais
entre si .

ª: ('a
:

(_ 2
»

ll “xx
.

> 'Em—,) "bªºÃMuJºMª—D' ( ___...—

R º Se : eK, entâo'a reta tangente a E em x, não é

*ª/
3.

perpendicular à R2 : (O) .

lí
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4.2. Pregosigâo: Seja. K um nó CcJD satisfazendo & condição R3

e não possuindo pontos múltiplos. Então

(fralK: K -> sz [a] é' um' mergulho Cºº e portanto ªa(K) é um

nó Cm em R2 xfa]. ,

Prova: E claro que “Trai K é biunívooa pois K não pos—-

sui pontos múltiplos. Mostraremos que ªnal K é imersão.

Observemos que (ºrfaIK)'(x)= (ITO! TKX onde TKx é a reta
tangente a K em x.

Como TK): não é perpendicular e. R2): [:O) segue que

(ºíTaIK)'(x) é'biunívoca, o que conclui a demonstração.

% 3. ªnovrgância de Som—retas

Sejam r e a duas semi—retas não alinhadas do R3, pa;
tindo de um mesmo ppato C.

Sejam A ar e B es pontos distintos de C.

"Podemos conseguir uma curva 2? de classe cºº, contida no

interior do triângulo. ACB satisfazendo:

l. (r—(A,C:l) U(s-(8,C:l) U X” é uma curva de classe
cºº '



2. Se p ea“ então a reta tangente Tatº não intercepta 0 seg
mento EME]

Uma curva nestas condições será chamada de concordân—

cia entre r e e pelos pontos A e B.

Para a prova podemos supor que r e 8 são semi—retas
3%»

do R2eque C=(O,c), A=(a,0) e B=(b,O) ondeí'llloººê- O,

a40 e.b->O. '

“

(o ,o)

&
Áwá Xiª—'

Seja i“: E -> E uma aplicação CºD tal que

I) f(x)=tgoc se xéa
II) f(x)=tg[-3 se xãb
III) 1" é decrescente em (3,13)

Seja g: R-yR dada por g(x)=5 f(t)dt

A curva 3“ dada por x= [(x,g(x)) ; xe (am)) satisfaz
as condições 1 e 2 estipuladas.* '

Uma conclusão fácilde ser verificada e que será útil
na prova do lema 4.3 é a seguinte:
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Se 13 e X“ e V' é um vetor tangente a Z.” em p então

(B-A 1 C—AL & (vLc-A)
HB-AH ." C—AI! HVII . IIC—AH

O

IIA-BH IIC—BH IIVH IIC-B II

Quando as semi-retas r e e. são distintas e alinhadas,
.uma concordância entre .,r—ve e .por A e E será. simplesmente
o “segmento “aberto (A ,B ) .

% ª4-. Difeiomozfizsmoe .do R3 ' lue- leve .uma família de nós em ou-
ªtzra ..asatiBfazendo R ., R$L R3 .

SeàaK um nó do .R3 e'pontos 11, 12,..., xn pertencentes
à K(n-à.3)--

Dizemosgue .xl,x2,»., xn estão ordenados em K se exig
te .h: "']:O,Al)—-——-) K ::c-ontínua, ,.bíiunívoca e "sobre, e números rg
ais O srl-Azrz é... .; rn 4 l "tais que h(r1) : xl, ... h(rn) : xn.

Usaremos .a -:e=eguinte "notação para os conjuntos abaixo:

1:32 : .h( Eri, 1-2] )

x2/Nx3
. : h(Er2, 133)

.

.
o

.
n

Axn-Il. xn : h(lªn—P rn—j)

AXn Xl “= h(_'_Ern,l) U h( [oorlj )

'E claro que se xl,x2,..., :;n estâo ordenados em K, eª
tão os conjuntos acima não "dependem da aplicação 11 conside—

rada.
Dados [x.y] C. R3 , Enf] denotam—á o segmento ligando ::

azy.
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4.3. Lema: Seja K um nó CCD e seja. Vê (K) uma vizinhança tª
bular de raio & .

Existem pontos ordenados x1,x2, ..: ," xn(nà 3) em K, sa-
tisfazendo

I)

II)

III)

0 conjunto P= 131,12] U [x2,x3:l U... U ªnªl]
é um nó poligonal (sem auto intersecções)

. ACada [Xi, xi+lj está. contido em VE (xi, xi+l) e

se xexi, xi+l existe um único ponto na interseg
ção [Xi, xi+lj “ Bl(x,€)

Se um nó K' é obtido de P, concordando os segmen-
tos [xi-l' xi] com [Xi, 1144], com concordâncias

do tipo descrito no parágrafo 3 (veja figura aba);
xo) então K' satisfaz:
(&) K'CVE (K) e se x e K existe um único ponto
na intersecção Bl(x,e) nK' e X' é transversal
à Bl(x,e) neste ponto. .

Observação: Da condição (=») segue que existe uma secção

º': K —->VE _(K) de classe Cªº, tal que «(K): K', onde o'(x)
é o único ponto de B'L(x,'e)n K' .

Lomaxàohdas

Prova: Apêndice
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4.4. Teorema: Seja K= U Ki uma reunião finita de nós
i=lCm. Existe um difeormorfismo h: R3—rR3, diferen—

ciavelmente isotópico à identidade tal que h(K) satisfaz
R1, 32 e R3.

.Prova: Seja VE (K) uma vizinhança tubular de raio E. Para
cada nó Ki podemos tomar pontos ordenados Xi,-1, 11,2 ,.....,
xi,n (nie 3) que satisfazem as Condições I, II e III de

i .

lema 4.3 para a vizinhança tubular VE (Ki)'

Seja Pi o nó poligonal determinado por estes pontos“.

Seja P: UPi'.
"“reio“teorêáa'4Çí'égiàaé'ààâªiãtàéaA'aq R3 due coleeajl

P em posição regular (uma rotação é diferenciavelinente isº -

tópica à identidade).

Podemos supor então que P se encontra em posição regª
lar.

Isolemos os vértices xi ;] por bolas abertas vi 3 tais-
! !

que as projeções ªzTº(Vi 3.) ainda sejam disjuntas.
. . ,

Para cada nó Pi e cada vértice xi :]
escolhemos pontos

,

ym ª [ªm—l' ”3,33 “ Vm ª ªi.:ª 51,3'xi.3+13ªvià
e uma concordância oii jCIVi 3 entre os segmentos

, ,

31,34, Xi,.ªjj e 51,3, xi,,j+lj pelos pontos 371,3 e zi,j'
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Se em cada vértice x:.L j' retirarmos de Pi os segmentos
, .

(yin? 11,3] e [Xi,j, z.,j) e acrescentamos oc obte—1 1,3
mos um nóKi de classe Cm que satisfaz a condição do item
III do Lema 4.3 e então Ki será imagem de uma secção de clag

aose O de Ki em V£(Ki).

Notando due VE(Ki) é difeomorfa ao produto Kisz, pe—

lo teorema 1.4 podemos obter uma vizinhança compacta Vcan

KiC VCVG (Ki) e uma isotopia diferenciáVel que leva Ki

em Ki e fixa o complementar de V em V€ (Ki)'
Podemos então, segundo estas idéias, conseguir um di-

feomorfismo h: 123 —-> R3, diferenciavelmente isotópico a
identidade que leva K na reunião K' = U Ki.

Observemos que K' satisfaz Bl.

Por outro lado, em cada vértice xi ;) , os segmentos
!

[Xi,j—l' Xi,;jj ª [11,34 11,31] não são ortogonais ao

plano R2: 0 podendo ,, portanto, estar somente nas duas si-
tuações como mostram as figuras abaixo:
a)

Mãº“

Neste caso o plano determinado por xi,j-l; xi,j;xi,j+l
se projeta isomorficamente sobre 32: O.
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b)

Neste caso as projeções dos segmentos somente se inte;
captam na projeção do vértice xi j' Pela descrição de

,
concordância dada no 5 3, a reta tangente a “i j nunca

* ,
fica na vertical.

Em vista disto, K' também satisfaz R3.

A condição B pode não estar satisfeita em K', embora2

seja localmente retilínea nos pontos que se projetam sobre
um ponto duplo.

Isolemos os pontos de X' que se projetam sobre pon-
tos duplos, por pequenos cilindros com eixos paralelos ao

plano R2 : 0.
Podemos (aplicando o teorema 1.4), através de uma

isotopia que fixa e complementar da reunião destescª
lindros, levar K' até uma certa X" que satisfaz R2

e continue satisfazendo R1 e R3.
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5 5. Superchie Retângulo Toroido

Vamos definir agora um certo tipo de superfície do R3
,

que será útil nas construções que envolverão a prova do teº
rena principal deste capítulo.

“Sejam r e 5 duas retas reveraas e orientadas do R3 e

V1. e va dois vetores unitários que definem as orienta—

ções de r e & reapectivamente.

Sejam B .e r e S e a os pés da perpendicular com
a r e 8 respectivamente.



Nós temos:

r=fR+tvr| têR] e s=fS+tv8| ten]
Sejam os conjuntos:

RTrsz [Masa tvr+(l-7N)(S-tvs): 057% 1 e t e R]

RTrs: [x(R+ tvr)+(l-?») (S-tvs): 1612 e t e R]

RTrs é uma. superfície'com bordo de classe Cm, tal que
BB Trs=rUs.

A esta superfície, nós denominarenos de superfície re-
tangular torcido que delimita as retas orientadas r e s.

ÉTrs é uma superfície sem bordo de Classe Cm que chª
maremos de prolongamento de Ilha.

5 6. Teorema prinoipal do Capítulo 4

Seja H um plano do R3 e KCH um nó. Pelo Teorema

de Separação de Jordan-Brouwer, H—K possui duas componen-

tes conexas, cuja. fronteira comum é o nó K. 0 fecho de uma

destas componentes é compacto. Anotemos esta. oomponentepa'
w(K) (pode—se mostrar que W(K) é homeomorfo & um disco fg
chado).

Se X é um nó Cm sntão '(K) 6 uma superfície com bor—

do, de Classe Cm, tal que: BW: K



|
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Se ja agora um nó K GB3 de Classe Cº, sen pontos mílta
_plos e satisfazendo a condição R3. Então pela proposição 4.2,

«a(K) 6 an nó C“D em Rºxa.

Usaremos a notação Vª(K) para a superfície W(4Ta(K))..

Para este nesmo nó K, considerem: os conjuntos:

º(K) = ((ªl,ª'2,a3+t) (a1,a2,a3)6 K e t a R]-

lh o»!C_(K)=-[(a1,a2,a3+t) : (a1,a2,a3)eK e t

C+(K) = f(a1,a2,a3+t) (a1,a2,a3)€ K e t =*. 0)-

Dado a C B, com R2 x-a abaixo de K, fazemos:

Ca(K) : [(al,a2,a3+t) : (al,a2,a3) e K e 04 tás-e;

Noto-onus" '

cam) = C_(K) n R2: [_3, ao)

õCa(K,) = K U õWa(K) : K U aa(K)

4.5. ªº: Seja K um nó. Cªº satisfazendo R3 e sem pontos
múltiplos. Então, dado a e B com Bzxa abaixo de K

e 'v' vizinhança de ºVa(IAC), existe uma superfície W de Classs
Cº com BW: K- e tal que W-V = (Ca(K) U Wa(K))- V
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Prova: Observemos antes de tudo que Ca(K) U Wa(K) é uma sº
perfície topológico. cujo bordo é K, que deixa de ser Cm

nos pontos pertencentes a “Va(K).

A prºposição visa suavizar esta superfície dentro do

aberto V.

Seja Va c. v uma vizinhança tubular de cna(K) e

V1, v2: “300 —-> B3 dois campos de vetores unitários, de

classe Cm, normais &. dia(K) e tais que:

vl(X)=(0,0,l) V xeqrauí)

v2(x) é interno & Wa(K) em x.

Seja ºf: <11'a(K)x]:“$?'(O,l) —-r VE

definido por:
I

“Hx/Al, 12)=x+?;1' vl(x) + 32 v2(x) v xeªn'a(K)

Seja o(CBZ(O,1) uma curva Cm que concorda OXDJ.)

com [O,l)x0 através de (O, %) e (ª'-,O).

. ,'. |

X', “:] R$ ª“ '(
_« “É“ “ª I'll «L “| “ª gd

Nªª—“i -be-. !—
; ,/' ÍZÁQ/ f; ,,]-

, ... 4/. ”
.,

-

» , '
_

""wa-
931 0—

Basta colocar
W=+ºmra<x>x oc > ukcam v wam - Va mam»)

e teremos a superfície requerida.
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4.6. Lema: Seja K: U Kii=1

tisfazendo & condição

plos.
2Então se R xs. está

disjuntas wl, ..., Wn de C1

wi n (nº: [a, ao» = Cami)

Prova: Fazendo um rearranj

..62-

uma reunião finita. de nós Oma;

R3 e não possuindo pontos múlt'à

Íoaixo de K, existem superfícies
sse Ccº tais que õWi : Ki e

para todo 1.

o nos índices, se necessário, pg
demos supor que se iá j, ntão Wº(Ki) n wo(Kj) :d ou

”O(Ki) C WO(Kj)

",,/M
ÃK-x

Nº [KL] W. Omã“
xx "ªv—K ,,M 'x/X&/

Sejam números reais a>a1 ) ...) an

.Notemoe que as superf
são disjuntas entre si.

Usando o lema anterio
chegaremos às superfícies
ma .

II“!!!“

.. ..

.vlÍOv '.». I-º v'u'o "m 1-
' !

tva! Lídia]

I
| '..”it"“! "'. u.-..v.T, __

6

ícies tºpológicas Cai(Ki)n'waiCK'i)

r para abertos Vi's convenientes

wl, ...o...»— ,W eXigidaS pêlº Le—
11

lu- |] 'I
.

'".. ...ta--..— ., «_ - - ..-. ...|-
. . ; |"'—IWF '

' '.
._ »rh..U=';-,g_ul__ .. J '.... ' |_: ' muzkl'n .. «é:. "" ã

.- "' _ p-- cºvª—' ......'

. ;º""rª"*'——-»" ' *". .

'

'— oi»/ .!] JHÉJHI-ÍÍII. Í! 11."[.]-||15"- & “*
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4.7. Teorema: Seja K uma reunião finita de nós orienta-
dos do R3. Então K borda no R3.

Prova: Podemos supor (Teorema 4.4) que K satisfaz R1, R2

e R3.
Seja pe sz 0 um ponto duplo de K e xle K, x2eK

(xlíxz) tais que (No(xl)= «o(x2)=p
. . 2 . 2Sega B(p,?—) c. R xO um dlsco aberto em R xO tal que

B(p,)») n 'ITO(K)=r]'_ U rá onde ri e rê são segmentos pe;
pendiculares entre si (Condição R2)

Sejam rl e r2 os segmentos contidos em K, tais que

- (.*ªo(rl)“rí e Nº(r

(Os segmentos rl e r2 são paralelos a R2 xD e ort_o_

gonais entre si, pela condição R2).

q
'nWY—To“»

beaam rl e r2 as retas suportes de r1 e r2
dos segundo a orientação de K e seja RT _ a superfície

11'2
retângulo torcido que delimita estas retas orientadas.

, orientª

Tomemos pontos ai, a'2, bi e bê equidístantes de p,co_n



forme mostra a figura 1.

Sejam al, ª2' bl e

.. o .. '

Bl

das na figura 1 e sejam
Sejam «J e as

& :ar'1 (a') n RT_ _º rlri
que são curvas de Classe (

Retirando de K, os se

acrescentando a.e B , obt

que possui um ponto &uplo

Observemos que esta o

da ponte duplo de K.

Então fatalmente, re;
to duplo de K, chegaremos

que não possui nenhum pon1

zendo R3.

Coloquemos em É a or:
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os pontos de K tais que

mb(b1)==bí e mb(b2) : b
2

,
1

2

oncordâncias de Classe Cm indicª

[3 ª"? B') n m_
I' I'1 2

co.!l .

Eªszgj
emos uma reunião finita de nós,K',

gmentos [al,bl] e e

a menos que K.

peração pode ser realizada em ca—

etindo este processo em cada pon-
?,a uma reunião finita de nós,

:o duplo e ainda continue satisfa-

entação que coincida com K em poª
tos distantes dos pontos duplos.

Pelo Lema 4.6 existe uma superfície Cª),W, & qual é

cilíndrica acima de um certo R2xa e com bW: K.

Podemos colocar em.W

do, a orientação de É.

Mostraremos agora 001

um bordismo W de K.

Fixemo—nos em um pon-

tações são as adotadas an-

to duplo p GB2x & de K.

uma orientação que induza no bor—

no podemos a partir de W, chegar a

As no-
beriormente na construção K'.

Seja Sl (figura 2) % região do retângulo torcido
RT delimitada pelas
?]. ªz

[ªl ,blÍJ

,

[329132 :]

curvas oc. e B e os segmentos
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A reunião W U 17. borda (K - av B)U([ãl,bl:|U[a2,b2])
(que possui um ponto duplo a mais)

Também, W U SZ é uma superfície topológica que deixa de

ser CCD nos pontos de ot. e fã .

Monti-emos como poderemos suaviza—1a:

Sejam ºl e c2 pontos conforme mostra a figura 2 e

B'=(c1,alj U ocU Eª2'º2)'
Seja Ve (X) uma vizinhança tubular de raio & de X'

Sejam vl, vz: bª —> R3 dois campos de vetores normais

a X“, unitários, de Classe Cm, com vl interno a W e v2 tan-
gente 9. RT? ? e externo a IL (figura 3)

Consideremos um difeomorfiemo 9 : X—> R.

Sejam vx= (E, p,X') o- fibrado normal a B” , “Fl: Va(x) —+ E

o difeomorfismo definido por:
V

2. 2
) onde 1:62? e veBJ'(x,E) e

& —IIVII
“f1(x+v) = (x,

"Fz: E —>R3 definido por: *?2(x, ?»1 vl(x) +7X2 v2(x)) = O

Consideremos o difeomorfismo “? = “FZ o “P1.

Observemoa que o diagrama comuta:



VE (b“) ——

(><

Ainda temos:

1) º? (W nv£(x))= Rx]:

A derivada <P(x) : T

mi—reta [(O,t,t) : 1:

ii)

cie É:?(Rh'l'. _]?

Observemos que É é

de Classe Ccº

Seja C£R2 opon1

Consi deremos b clas
qué 81482 e com B(C,

F=Seja o fechado

_66...

E), w) x O

VED?)x ——+—R3 aplica v1(x) na. sg
=o) para todo xe x.

ongamento de RT_ _ e & superfí—
rl r2

b“).

2gráfico de uma aplicação f: R +R

:o médio de (a(al),0) e (º(a2),0).
abertas B(C,Ç1) e B(C,€2) tais
El) contendo (º(al),0)e (º(az),0).

BB:,elj U (R2-B(c,e )) v Rx o.

xix]. . jn º& R,.(omo
,
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e seja g: F —-> E definida por

y se 'yeRxO
g(y') =

ty se yeBZ'B(C,52)
f(y) se ye B(C,El)

Pelo teorema de Tietze diferenciável, existe E; B --> R

de Classe Cm, que estende g.

Sejª N= ((y, E(y))-= yeRx [O, oo) ].
Consideremos a superfície

ã=(w-vgm>us?-1(N)u sz

e observemos que W: é de classe Cm, exceto nos pontos de B

e cujo bordo continua sendo
('K- o: UB) UEal, bl] 0 [az,sz.
Trabalhando analogamente em fª, obteremos uma_superfí-

cie W de Classe cªº cujo bordo é (Í- (x U F) UEl,bljU[:a ,b2jo

Este processo também pode ser repetido em cada pontoª
plo de K.

.

Podemos obter finalmente uma superfície W de Classe É»,

cujo bordo é K e assim o teorema está demonstrado. -(A=supe£

fície W obtida por estes processos continua sendo orientada
e induzindo no bordo, e orientação “de K).



CAPITULO 5

BORDISMO EM ; VARIEDADES COMPACTAS ORIENTADAS

Neste capítulo todas as variedades e subvariedades coª
sideradas são de Classe Cª)(salvo menção em contrário)

Seja Tª toro sólido fechado de genus n, cujo bordo é

Tê, o toro 2—dim de genus n.

]

o toro sólido aberto.n,.

5.1. Proposição: Toda subvariedade compacta, l-dimensional,
o

orientada, e homóloga a zero, em'ªâ, borda em Ti.

Cls r.;0Prova: Pode—se mostrar que Tg é difeomorfa a BB.—
1l1

onde os ri's são retas paralelas do R3.

n3 - " - . 3_ 3 .._Como H2(R )..O entao i*,.H2(R gªl ri)-—+ H2(R ) é epi

morfismo.
Logo pelosteoremas 3.5 e 4.7 (teorema principal do capítu—

lo 4, concluímos a provar

5 2. Diagrama de Heegaard
Seja N3 variedade compacta, orientada, conexa.

Definição: Um diagrama de Heegaard para N, é um par (Ta'ªâ
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onde Ta e Tb são subvariedades difeomorfas a um mesmo toro
sólido fechado de genus n e tais que

bTa=õTb=TanT e N=TaUTbb

O inteiro n é denominado genus do diagrama.
Segue da definição que Ta n Tb é a fronteira topológi

ca de Te. e Tb em E e _é difeomorfa ao toro 2-dim de genus 11.

Os interiores tºpológicos de Ta e.Tb em N são disjun-
otos e difeomorfos a T3

0 oUsaremosa notação Ta.—Tb para estes interiores e Topª

nTanTb.
' Seja f: T3; —-+ Tí um difeomorfismo.

Vamos mostrar como podemos a partir de f, construir
uma variedade orientada Nf e um diagrama de Heegaard para

.

N.

Seja Nf o espaço tºpológioo obtido do espaço

Tg )( 0 U Tâxl, identificando-se os pontos (x,0) com (f(x),l)

onde x GTi) ou seja Nf é obtido da colagem de duas cópias

de Ti através do difeomorfismo f; Mostra—se que podemos

dar _.a N f uma estrutura de variedade orientada, compacta.

Um diagrama de Heegaard para Nf é o par (Tá,Tb),'onde
Ta, e Tb são os mergulhos canônicos de TâxO e Tg x'l em

Nf'

Exemplos:
]. l ll) 33 é obtida tomando f: 81:15 —> S xs , o difeomor—

fismo definido por f(x,y) : (y",x).
l2) slxsº é obtida considerando a identidade 1“: Slx s *

->Slel.
Observações:
a) Dado um diagrama de Heegaard de uma variedade N, exig
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te um difeomorfismo f: Ti —+ Tí tal que N é difeomo;
fa a Nf. Verifica—se isto, considerando difeomorfismm

?a: ?a —a—Tâ e ?b: Tb«—+ Ti e definindo f pela com—

posta fÇ-.('Pb) Tâ)o(“P;l|Tã)

b) Uma variedade compacta orientada N pode posSuir diagrª
mas de Heegaard de genus diferentes.

o) Define—se também diagramas de Heegaard em variedadestg
pológicas trianguláveis orientadas.

O resultado mais importante que se refere aos diagraq-
mas de Heegaard é o seguinte:

5.2. Teorema: Toda variedade NB, compacta, orientada e comº
xa possui um diagrama de Heegaard.
Uma prova deste teorema para o caso em que N é uma va—

riedade topológica triangulável, pode ser encontrada em

(Seifert). Vamos aproveitar as idéias envolvidas na prova
deste caso, para demonstrar o teorema no caso diferenciável.
Admitiremos que o leitor esteja familiarizado com os concei
tos de "Complexo Simplicial" e de "Decomposição Simplicial
Diferenciável", que podem ser encontrados em (Munkres).

Seja N3 uma variedade compacta, orientada e conexa,com
uma dada decomposição simplicial diferenciável.

Sejam al, , an os vértices da decomposição e oi, ,dª
as arestas.

Podemos enContrar abertos disjuntos Ul""' Un com

aie Ui Vi, que são domínios. de cartas hi: Ui —> R3 com

hi(ªi)=º".
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As imagens por hi, das arestas que incidem em _ai, sãoaz;
vas diferenciáveis que incidem na origem do R3.

> w-
Para cada i, podemos escolher um disco aberto centradom

origem Dic hi (Ui ) tal que se (rp inchde em ai entao

ªi O. hi (050%) e conexo e também hi(c'p) é transversal e eg

fera Si : Di - Di"
& -l » - n

Sejamwizhi (S.) e W: UW
.1 i=l i

1

Para cada s 'a- o"=c' — ”a. a onde a. e &. aão osP 93 p P tiº j) 1 J

"vértiCés para os quais 0% incide.

Podemºs tomar abertos disjuntos A1"""' A#) com'ogcAp'Vp.

Fixemo-nos em uma aresta Up.»

Se “am b.eb os ' icos ontos de W. 0“ W .J 1 ;] un p ln P e j('lo'pzesp

Seja" VpCAp uma vizinhança tubular de (TI.) de tal ' forma '

que exista um difeomorfismo W tal que o diagrama comuta.

V ———-————-—rR3

+ +

|

|

o"———-———->R
P

e tal que w<bi>= (o,o,o>, v<bj>= (1,0,o> e com ansi>=
2_ ._2 “_OxR e'WanSy-R
(Isto pode ser conseguido se a.;vizinhança tubular for
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suficientemente fina. Ver prova do Lema do Teorema 3.1).

Seja agora uma curva a, CEO,.Ú x Ox [1,5 que concor—

da as semi—retas Ox 0 x [O, (D) e 1x0 ): EO, co) pelos pon-
tos (0,0,2) e (1,0,2)Ç

Rotacionando oc. em torno do eixo Rx 0 :( O«obtemos uma

superfície MI.) .

Seja. Bf) o aberto delimitado por Ml!) e os planos Ox R
I

2

2 _ . —1 —1
, b = ' ' M = 'e lxR eaam Bp W (Bp) , p

*? (Mp) e

CP=V'1(QXBZ((O,OO), 2» qux sº«1,o,o>,2>

Este processo pode ser feito para cada p.
Consideremos

'

'

_1 m m

B=(U h.UL»U((U(BUC » e M=wU<U M)
izl 1 l p=l P P p=l P

Notemos que B é aberto em N e M é uma subvariedade coª
pacta que borda 5.

Sendo N orientada é possível mostrar que E e N—B são

difeomorfos a um mesmo toro sólido fechado de um determina-
do genus .
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é 3. Equivªªência de-secções nunca nulas
Seja &2==(E,P,Sl,) um 2—fibrado vetorial trivial sobre

sl. Vamos definir neste parágrafo uma relação de equivalên-
cia entre secções nunca nulas de &.

Seja s:Sl ——'E uma secção nunca nula diferenciáve1.A

imagem a(sl) é um nó em Eo, que podemos orienta—lo de tal fg;
lma que s:S —+ a(Sl) preserve orientação. O nó orientado

a(Sl) determina o elemento [à(sl):]Eº e H1(Eo). Sejam agora

3 eso 1 duas secções nunca nulas.

Seja a relação:

Trivialmente esta relação é de equivalência. Intuitiva—-
mente duas secções são equivalentes, se seus números de "vol-
tas" em torno da secção nula são iguais.

5.3. Prºposição: Se so'ºªl existe uma homotopia diferenciá-
vel h: Sl—-)-E<> tais que:

a) h ==s e h

Slb) Para cada t, ht: ——rEo é uma secção.

Prova: Podemos supor que áz é o fibrado produto Slszz.
As secções s e 81 então se escrevem na forma:

O

so(x) (x, f (X))
o

s1(x) = (x. fl (X))

onde f e f sâo aplicações de S1 em Hz.-fb)o 1
_

Podemos ainda supor que Ilfº(x)H = 1
.

e 1|f1(x)HÍ=Slv

Vx 6 sl.



Então fo e f]- sao apliba
e s]- são aplicações de 8

Logo elas determinam dois

Consideremos o Clássico is

,, 1 *1Q. "1(S xb )——r Hl

l
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ções de' S1 em $1

—+ S1

e as secções 30

x81.
— — e l 1elementos so e sl de TlEl_(S x S )

omorfismo

s xsl(
1 )

. . — 1Este isomorfismo leva 80 em [aº(S )jslxsl e 81 em

[3 (sl)] 1 1 Como Es (sl)? = 1:3(Sl)-| então1 5 XS' 0 -E0 1 --E()

1 - 1 -[aº(S )—lSlel = Esl(s )—]Slel'

(A inclusão Slx 81 —-> E() : Slx 32 - [O] é equivalência de

homotopia).

Logo Eoz's':L e portanto so e sl são homotópicas. Mas

então também fº e fl serão homotópicas e sendo diferenciá-
veis serão também diferenc

Seja 'E: Slxl —> S:L

fº e fl' Concluimos & pr

cação h: SlxI —-> Slxsl
Antes da prova de 5.4

ções sobre o mesmo fibrado
Seja s: Sl—a E

1
secç

O: S ->E & secção nula..
Usaremos as seguintes

W(s) : [“(x) : le
Wa) = (mx) : A >

W'(s) = (“(x) = as
Podemos nos referir a

iavelmente homotópicas.

uma homotopia diferenciável entre
ova do teorema considerando & apli
definida por h(x,t)=(x,í(x,t»
, vamos

aº.
ão nunca nula diferenciável e

fazer algumas considera—

notações para os conjuntos abaixo

E e x 681]
O e x & Sl]
0 e )( €Sl]

estes conjuntos, que são subva—
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riedades de E, como sendo as fitas determinadas por s.

5.4. Teorema: Sejam so e 51 duas secções nunca nulas e

equivalentes de gº.
Dado um aberto U CE(E1) contendo O(Sl), existe uma

isotopia h: Exl -rE tal que:

II&) ho(e) e para todo e GE

b) ht(e) : e para todo t & [b,ª, para todo e éO(Sl) e

para todo e EEI- U.

e) Existe um aberto V com O(Sl)c:V<:U e tal que

hl(w(sº)nv)=vnw(sl) e hl(W+(sº)nV)=VOW+(sl)

(Localmente a fita determinada por 30 é levada por hl'
na fita determinada por'sl; sem se alterar fora de U)

Prova: A menos de uma aplicação fibrada

* E —————-_-ª—->rSlxR2

S1 S1

que leva U sobre um aberto que contém.Slúsz(O,2), podemos
2 l 2supor que é, é o fibrado produto S xR e U=Sl'x32(0,2).

Podemos supor também que so(x)==(x,fo(x»

sl(x)==(x,fl(x)) onde fº(x)==(l,0) e Hf1(x)||=l. para
todo x 651

Neste caso teremos

[Zx,(2,0» :ÃGR e x 651)
&x,%â«x»:l€R e xESl]

W(so)

W(sl)
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Seja. «(x) o ângulo orientado entre fo(x) 'e f1(x),
compreendido entre E— ªrf , ºh“ )

fl(x)

«(x)
fºu) = (1.0)

Inicialmente supomos que o. ângulo orientado a(x) uti;
taça :; 6 «(104% para'todo smsl

(Nene caso & hipóton dc equivalência de "avô" 6 do;
nocnuária confórmo veremos)

A aplicação ot: Slw—+ (221: , :ª) é diferenciável“

Soja Vª R 4-3 m'lpíiclçâo diferenciável tal que:

1.) “Mr-lu 457561
ii)ºé“l/(?»)él no »2616-1 ou 14A42
111)*+'(A)=oªe7a£-2 mann.

Soja e = t ““i/(Ilvll) «(x) (Claro, e é uma função do :,
v o t).

quinimoa _o. &plicnçlo 112. (Sl : R2) : I + S:L :: Rg por:

h((x,v), t)= (::,(v1 coa e—vª none, vl sen9+v2 com e)) pl.“
todo Va(vl,v2).$Rª.chl o tel

Se tomarmos. o aborto V.:Sle(0,l) verifica—n um di—

tiouldnde que h 6 um ilotopil que sátiafaz a), b) . e).

Cngg_ggral

'Snjam agora, 'º o 11 Gun... “secções equivalente.. quintana,
Como tº, 31: 81481 do homotópioas (Props—3). du;

rio .:intir :unçõon_ gº, ”»... gp: sl arsl
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Com go: fº e gp=fv , tais que o ângulo orientado,,

aih) entre gi(x) e 'gi+l(x) satisfaça "gª oci(x)4%Jr

para todo._ 1651 e Oéi 6 P

Podemos então conseguir isotOpias hi entre g;,L e ªi+1
nas condições obtidas no caso anterior.

Concluímos finalmente aprova do teorema considerando
]. 2

& isotopia hw: (SlxR2)xI + S xR definida para cada t,
pela composiçao ht: (hp—l)t o ...... o (hl)t o (ho)t

Obseriragã : Pode—se mostrar sem dificuldade, que se as seg
ções ªo e ªl não são equivalentes, então o teorema é fal
so.

.

'Vamos demonstrar agºra um teorema que” tera importân—

cia ”capital na prova do teorem principal
Para tanto, vamos fazer algumas considerações
Seja N3 variedade e KCN' um nó diferenciável. com fi

brado normal VK: (E,p,K) trivial em N.

Sejam Wº e wl duas subveriedadbs tais que, UNO—'.- bW1=K

Sejam sº., sl: K + Eo dois campos de vetores .normaisa
K, nunca nulos e tais que ao(x) e sl(x) são internos
a Wo e Wl resp., “paratodo x'eK.

Temos então o:

“5.5. Teorem: Supomos que as. secções .aº 6 sl sâoequiva—
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lentes no fibrado normal VK;

Então dado um aberto UCN contendo K, existe uma isº
topia diferenciável h: Nx 1 -r N tal que:

i) hº(x) = x para todo xeN
ii) ht(x) :: Be xeK ou se xeN-U.
iii) Existe um aberto v contendo K tal que 1:1(vmwº)c.w1

Prova:
Seja V(K)C-V uma vizinhança tubular de K.

Seja W um difeomorfismo tal que o diagrama comuta

inclusão ,

O secção nula

K —-'——-->K
e tal que para todo : GK, a derivada VW:): TV(K)x———r

"'—*TEXI/(x) ___ 0 (x) satisfaça:
« _ | ='? (x) (aº(X)-_so(X) e ? (X)(sl(X)) sl(x)

Sejam wªs? (wº nv(K)) e wí=wy(wlnv(x))

Observemos que o conjunto dos vetores internos a Wª e

Wi, coincidem com as fitas W+(sº) e W+(s1) respectiva—

mente, em todos os pontos de O(K)

Seja A aberto em E, com 3 compacto e O(K)CA

Pelo teorema anterior, existe isotOpia E: ExI + E

tal "que:

a) nº(a) e se e (:B

“D) Eªe-) = e se e€O(K)-U(E-A)

c) Existe aberto B, com O(K)CB tal que
É + _ , +hl(an (%)-an (sl)
Seja “(gal-(wa)
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Observemos que o conjunto dos vetores internos a W; e

a Wi, coincidem, neste caso, com a fita W+(sl)

Lembrando que "VK é trivial e que Wg e Wi admitem

prolongamentos 53 e ªí estamos, a menos de uma aplica—
çâo fibrada, nas condições do teorema 1.9.

Podemos conseguir uma isotOpia É: Ex I —rE que sati_s_

faz a) e b) para o mesmo aberto A e de tal forma que exig
te um aberto Bl contendo O(K), tal que: Elmlnwp c. Wi (15

to também se verifica para os prolongamentos ig e Wi

Terminamos a prova do teorema definindo h: N::I ——r N

por: ,
_

v'l (it 0 Etwun se er(K)
h(x,t) :

x
,

se xffV(K)

O aberto V da condição iii) pode ser dado por
—1

BOhl (Bl)

5 4. Teorema Principal
Vamos partir agora para a prova do teorema principal.
Neste parágrafo)]3 é uma variedade compacta, orientada,

conexa e K é uma subvariedade compacta, orientada, de dimeg
são 1.

5.6. Proposição: Existe um diagrama de Heegaard (Ta'Tb) pa—
oraN,tú.mw KCTa

Prova: Consideremos uma decomposição simplicial diferenciá—
vel de N. Podemos, pelo teorema (1.11) encontrar um difeo—

morfismo h; N-rN tal que K' =b(K) é transversal a todas
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as arestas da decomposição.
Logo pelas dimensões envolvidas em jogo, K' não inte;

cepta as arestas.
Basta mostrar a proposição para K:

Podemos obter diagramas de Heegaard com uma das compg

nentes contida em vizinhanças arbitrárias do l—esqueleto.
0

Logo existe um diagrama (Ta,!Pb) tal que K'cTa

5.7. Teorema Principal: Se K é homóloga a zero em N, então
K borda em N.

M: “Seja um diagrama de Heegaard (Ta'Ta) tal que K C ga

e seja T=TanTb.
Seja V(T) uma vizinhança tubular de T em N, cujo fe-

cho vm não intercepta K.

0 fibrado normal de T em N é trivial, logo V(T) é d_i_

feomorfa. ao produto Tx R2.

Sejam os abertos Va=TaUV(T) _º Vb=TbUV(T)
O

'

. ,, . o
Observemos que V& e Vb sao difeomorfos a Ta e Tb

reapectivamente .

Observemos também que as inclusões ;* T-rVM'), Ta —r Va,

Tb” "*Vb

morfismos entre os Grupos de Homologia.

são equivalências de HomotOpia, logo induzem iso-

Sejam
ja: V('1') ave ia: Va _,N

b lb: Vb »N as lª
clusões.

A triada (N, V Vb.) é exata.&!

Seja o trecho da sequência exata de Mayer-Victoria

-—7H1(V(T)) LH1<V8) X H1(Vb) & HÁN) "'-'>' onde
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MOL) = (—J'a*(o<), Jb*(oc )) e W(u,v)= ia*(u)+ib,(V)

Consideremos o elemento (u,v) E H1(Va)le(Vb) onde

n: [K]V '-e v=0
&

Temos que NP(u,v)= *HEKjv ,O)=ia* [KJV +O= .[K]N=O
a a

e portanto (u,v) éker “V = im (I.

Logo existe aéHl(V(T) tal que É (on) = (u,v) e então
Xa*(ºª)+ [KJV =O (ª')

&.

Xb*(a)= O (**)

Seja. E: T »Tb & inclúsão.

Lembramos que H1(T) e H1(Tb) são grupos livres de

rank 2x1 e n respectivamente.
Podemos tomar nós diferenciáveis orientados

!

Ar...", A e Bl'""" E contidos em T, com AinAj=$ e
11 b

Ai n B;] ;! E se i;!j. e tais que os elementos LÃZLjT'M'BzJT

e ªljr'm" EanT geram" H1(T) e ocm Eac— EAijT = O Vi

fig 1

Então os [Ai-JT geram o núcleo de €*

Do diagrama. comutativo
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(T) —":—_*31(V(T»

* jm
!

AJ-——-——-—+Elab) H1(vb)

e notando que 131ij = jb; ªijWT)
Concluímos que os elementos EleT)” ..., EanT)

geram º núcleo de jm“ Como jbus<ª> : O,-existem inteiroo

ª'l'”" ªn tais que a=alglljwm+ ...+ ªanjVM)
Para os índices i, tais que aifº, podemos escolher

nas vizinhanças de A1 em T, Iai

ªªª 131,33? ªijT ªº 'ªiàº º“ Bi,:ljªfª' [Ai-TIT

| nós orientados Aºc-mtu-

se 3140 e de tal forma que sejam disjuntoe entre si (fi-
gura 1).

"Seja C

dos A
1, ... , Cp uma renumeraçâó destes nós orienta——

m' ª
Então os Ci's são disjuntoa e

ººº à [ºil—m)

SejamK KU(80) Kb a(º): e = "'ª 1=1 i i=l 1

Nós temos por (as) e («u)

[&ij Lªva * 1721 Eijva ª Dªva" % ªaa. Eij'HT) ªi=l

: [KJVª * iª.,(ª) : ,º

ÉbLb : íª]. [':-Ci ]V'b = “ªh,, (a.) = O
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Entao Ka e Kb sao honólosas a zero em V& e V.D respeg

tivamente.
Pela proposição 5.1 existem subvariedad'ês orientadas

wacva wbcvb tais que “a'—“Ka e õwszb.

(Na verdade, Wb pode ser-uma reunião de "discos", con—

forme mostra a figura 1)

Para cada 1, seja VCi=.(Ei,p,Ci) o fibrado normal a ai
em N e 01: (:i +Ei sua secção nula.

».

Sejam 53,1; ªb,i : Ci -v Eª dois campos de vetores

normais a Ci' nunca nulos e internos a Wa .º W.D respectivª
mente evizinhanças tubulares V(Ci)cV(T) tais que

V(ci)nV(cld)=g se iii..

Lema: Para cada 1, &ai é equivalente a oposta da secçao ªb,i
no fibrado normal voi:

Prova: Para cada i seja si: Ci »Eã um campo de vetores nor-

mais a Oi transversal a T e interno a Ta'

Seja Vi um difeomorfismo tal que o diagrama comuta

.V.
v ci) --—-1---> Ei

inclusão oi

ºi identidade; ºi
e tal que para todo xéCi a derivada

Wªh): TV(Ci)x *TEÉPW): O(x) satisfaça

1) 43h) (8.3,i(x))= 8 (X)3,1
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2) WÉ(X) (sb,i(x» % sb,i(x)

Sejam 83,1(01) e Bb,i(ci) os nós orientados determª
nados pelas secçoes ªa,i. e ªb,i'

Podemos tomar nós orientados ? e 3 . coma,i. b,1
33,1ºYi(wanV(Ci)) e ªb,i'ªwi(wb”V<—ºi» e tais que

[jag-33% : [sa,i(ci)jEâ vº [Jo,ijsªâ: [ªh,i(ºi):lEâ

thã.

Seja “ªi a secçao oposta de Si e seaam G;,i =

= ªai(ci) 'e Gb,i==(-si) (Ci) os nós orientados determina-

dos por estas secções.
Sejam agora os nós orientados

-1 ..1
Ga,i="yi (cam) 9 Guiª/i (513,1)

'

'—1 -" —1

Ja,??? (Jag) º “Imª/i (ªm)
,o o

CLT , G T. .ca,1 a b,1 e que JObservemos que G b a,i b,i
estão contidos em W& e Wb' reapectívaúente

Pretendemos mostrar que
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[Ta,ijEâ [Emiliª (ª)

[jb-,ijEã [gb,ijEã (b)

e então o lema estará demonstrado, pois de (b) segue que

[ªh,i(ci)jEâ= E(-si)(Ci)jE:ã e então

[('ªb,i),(ºi)jEã = Ei(ci)jEâ = [ªmi-JEÉ : [ªrenºsª =

Eª,i(ci)jEâ o que mostra que -gb,i e ªa 1 são 1
,

valentes.
Provar (a) e (b) é equivalente a mostrar que:

[Ja,ij Wai)-<:i = [Ga,13.v(ci)-ci (al)

EJb,ij Wai)-ci = [Gb,13V(Ci)-Ci (Pl)

Pass-emos então à. prova de (9.1) e (bl)
i

Observamos que (Ka—Ci)UJa,i=KU(j>)icj)UJa,i b'or—
.

da em Va—Ci (fig.3)

logo teremos

ªªva'ºi * aªi [Cªva-ci + [Ja,inva-ci = o m
A inclusão & : 897) Va é uma equivalência de Hometo—
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pia.
. | = C . ara todo ' tereObservando que lGa,J V [ ij P J, _

mos

à([xjga + jªiljea,jjga+ &,“ng = DGV; 321120338 :

: [Kajva = 0

Sendo 3; isomorfiemo segue que

[Kj&a+ jªimª'jjªa + Ea,i:Ba : O e então

[Kjva'ºf Jªi tºa,;jjvª'ºí * E'aJ-Jva- (:,i .= º

Mas se jii teremos [GagijVa—Ci : Izºjjva-ci
Portanto

K + C :] + [? ] —C (2)l:jVa-Ci J'ªi [j Va'ci a,i Va 1

De (1) e (2) segue que

EGaJJW/a- ci= Da,ijVa—Ci (ªz)

Analogamente teremos

E"79,13% -ci= Db,iij- ci (bz)

( (bz) é geometricamente visível, ee Wb for uma reunião
de "discos" indicados na figura 1, pois neste caso

e Jb,i saohomólogos a zero em Vb- Ci)

Provaremos finalmente (al) e (bl)
Seja o diagrama comutativo
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if;
H1(V(Ci) _ ci)——--—-> H1(V(Ci))

1;
H1(Va— ci) —-——-——-> nl(va)

Sendo H2(Va)=0 segue—se que

€* | ker i* : ker i* +ker i* é um isomorfismo (3.3, conclu-

são final)

sejª ªº: Ea,ijV(Ci)-Ci - Davi] V(Ci)—CI

E geometricamente visível que OL e ker i,, ou seja

Ga,i e Jali são homólogos em V(Ci)

Também
.
€*(ot) = EGaJJVa—Ci ——' Era,ijVa—Ci = 0

Logo «=O e temos assim

Eª'ijwºij'ºi : Da,ijV(Ci)-Ci (bl)
Analogamente

(bz)Kªmi] Wai)-_oi = Db,i-—-|V(Cí) _ oi

e o lema está demonstrado.
O lema auxiliar nos mostra que para cada i, ªa i é eqni,

valente a — ªb,i
Seja agora ib um prolongamento de Wb.

Usando o teorema 5.5, é possível conseguir um difeomog
P

fismo iaotópico a identidade 11: N —-)N que fixa u, 01 ei:
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p — 9
N- U V(C.) e de tal forma que h(W nU) C. (Wb-Wb)u( u Ci)

i=1 1 ª ' i=1
P

para um certo aberto UC-V(T) que contém U C

i=l 1

Seja Wà=n(wa). Notamos que Wâ-V(T)=wa-V(_T)

Diminuindo o aberto U, se necessário, podemos supor que

(Wªn U) U (an U) seja diferenciável
As possiveis auto-intersecções entre W; e W.b somente

podem ocorrer em V(T) —U

Vamos procurar eliminar estas auto—intersecções. .

Sejam abertos U1 e Ú2 com _KCUICN —V(T) e
p !

ig]- CiC U2CU

Pelo teorema (1.11) existe um difeomórfismo iso-tópico à

identidade hl: N ->N que fixa os fechados U1 e U2 e tal
que WÉ=hl(wb) é transversal a Wª.

Então Wª ““É é uma subvariedade compacta de dim l de

N e portanto é uma reunião finita de nós diferenciáveis
l

Ll, OCC , Lm.
'

Sejam V(Ll), , V(Lm) vizinhanças tubulares disjuntas
de L1, ... , Lm que nao interceptam U]. e U .2

Lembrando que os fibradoe normais aos Li 'e são triviais
aplicando o teorema (1.9) podemos obter difeomorfismos “Pi cg
mutando o diagrama

Wi 2V(Li) ———-—-—_—->— S' XR

T
I

I

|

Li ——-—-.> S1
di fe omorfiemo

e tais que:
1) Yi(V(Li) M;) = Slx (Rx o)
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11) wi(V(Li)'n wª) = Slx(0xB)

(Isto pode ser conseguido, tomando vizinhanças tubulares
suficientemente finas)

A figura 4 mostra como pode ser feita facilmente a slim;
nação das auto—intersecções em cada Ciº levando o problema pª
ra Slx R2.

A figura mostra também como se deve proceder com relação
,às orientações de Wª e Wà.

Podemos então obter uma subvariedade W, compacta e orieª
tada tal que õW=K e o teorema está demonstrado.

5.8. Corolário: sejam K1 e K2 duas subvariedadee compactas

orientadas de dimensão 1 de N.

Se Kl é homóloga a K em N, então K1 e K são cobordan—2 2

tes em N.

5.9. Corolário: Sejam E uma variedade comyacta e orientada de
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dim 2 e f:M a'N uma aplicação contínua tal que flõM seja
um mergulho diferenciável.

Então f(õM) borda em N.



APENDICE

PROVA DO Lm MàLCap. Q
Dados três pontos A, B e C do R3 usaremos & natação

AAB C = «(?—1 A+?»2 B+7w3 C e R3: ªl+%2+7x3=l_e Oé 2.151

i=l,2',3]
Se 11,3 e C n&at'ea'tão alinhados, AABC é o que geº

metricamente chamaúas de triângulo formado por estes pon—
tos.

» A

Dois resultados de fácil demonstração que usaremos na

prova do Lema, são os seguintes-:

1.) Sejam vl, v2 e VB três vetores nâo nulos do R3 e

>_>-O. tais que
. ª ,,

(Vl, v2) (vz) V )Wªl—Ãe—à—àIlvlll nvzn uvzn Ilvv3n_ l..)

Então '

(Vl, v )
à. 1 - 4 .?—

invln "%“

2) Sejam três pontos A,, B e C do 113 com A#B e A;!C

e DGAABC

Entãº a_ ;-v».' C&A B—A

vel e 'irttfR3 tai qUe (Will) “' ª(º))ª d
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Então existe o e(0,1) tal que (v, x(c) = 0

Prova: Basta aplicar o teorema da média para a aplicação
f: [0,13 +R definida por f(t)=(v,?—(t))

Prova do Lema 4.ã: (Ver enunciado)-— Seja f: R q'R3 uma imc;
são diferenciável satisfazendo

i) f(R).—.K
.

ii) f(t)=f(t+l) V teR
iii) f/Et, t+l) é biunívoca V teR

Para todo toe R nós teremos

lim (f'(t),f'(to)) :“to Hmm nf'nºm

(f(t) .- me), f'(tº))lim
. = ].twº ||f'(t)-— f'(to)|| |lf'(to)||tºt 0

lim (f(t)-f(tº).f'(to))
twº “f(t)-f(to)“ Hf'wom
tzto

Como f é periódica é possível encontrar um número real
r com Oór 4 1 tal que, se [to,t1]c R, Oétl-tºér en—

tão teremos '

(mª) , mto» ª 1 _ 1 _

Heal)“ nfwtºm Sª'

(f.(t1)— f(tº), f'(tº)) A 1 1 .

llf(t1)— me)“ Ilf'(tº)ll ' ' 37'
((f-(to) - f(tl) , f'(tl))
Ilf(tº)— f(tl)“ Ilf'<tl)ll “

metro de f(Etº,t13) é menor que %
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Conclusões:

' ' . » ( é&) Seaam numeros reals ti!-'t2 t3 com 173 tl r
Então:

ªl) Af(t1) f(t2) f(t3)cg (fEcl,t3])

Prova: Seja de Af(t1) f(tz) f(t3)

Se ae f(Etl,t3___I) então de VE(f(Bl,t3:])É

Supomos que di f(Etl,t3:|)
Seja a;: Etl,t3j -—>R definida por

“(t): (ci—f(tuf'w»
Ila-f(t)]! “f(t)“,

;(tl) 'FCÉJ)

oc é contínua..

Temos (f(tl)—f(tl) , f'(t1) & 1__]:_
l|f(t3) — f(tl) ll ilf'hlm 32

é

(mz) - ml) , f'(t1)ªà 1

naty—ag)“ Ilf'(tl)lf' 37

Então (f(t3) — f(tl) , f(tº) - f(tl»
HMB) - f(tl)“ Ilf<t2) - f(tl)"

Também

ªl 1
"B'
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<a-f<tl'>,f<t2>-f<tl» A (fu >-f<tl >,f(t2 >-f(t> 1

Ild-f(t1)II ||f(t2)-f(tl)l| ”||f<t3)-f<t1)n ||f<t2 >-f(t )nª
e

à 1-||f(t2)- f(tl )" ur (tilmª '? 8

d- ftl , f tl )
Logo a(tl)= ( ( ) ( )

à-%>oua- ml)“ umª >“
De maneira análoga concluímos que ot (t3) é -1 + % é 0

Então deve existir t'€(tl,t3) tal que o; (t) =O e portaº
to (<a—f(t), f'<t))= o

Como o diâmetro de fEtl,t3:| é menor que-% , teremos

)déB-L(f(t),ã)C Ve(f( 137137133» 0 que prova ªl

8.2) Sejam A e B pertencentes respectivamente, aos segmen—

tos abertos (f(tl), f(t2)) e (f(t2), f(t3)).

€(t2)

f(t) f'(t3)

Seja fuma concordância entre os segmentos [f(tl), f(t2)j
,e [f(tz), f(t3)j pelos pontos A eB (parágrafo 3 Cap.“

Mostremos que se :: “131333 e Y03l(x,£) # E, então

esta intersecção tem somente um ponto.
Seja p e X“ e v um vetor tangente a X“ em p
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Podemos supor que

(Vçf(t2)— f(tl» ' (f(3t )—f(tl ),f(t2 )-f(t1) 1>
HVH Hf<4t2)-f(t1)n ' “f(t33)— f(tl)“ "f(t2 )- f(t'l )"

(Ver observação feita no parágrafo 3 - Capítulo 4)

Seja t e [31,173]
Como

_
(f(tz) - f(tl) , f'(1sl))à 1 _ à... e

Hf<t2)-f<t1)ll .Hf'Hl)" 32

(Mt) , f (tl )) 1 tIlf'<t)|l llf'<llt )H1 3—2 erªmºs

(f(t) , f(t2 ) - f(tl )) 1 (v,f(t2)—f(t1) _) 1

”f(t)“ nªm >- f(tímª "3 'tª'ªbªª nv“ Hf(t2)—f(t1)ll— 3

e então,

Sfªt)!“ à __]; ..

nf' (t) " Hvll 2 ª º “)

Supomos que exista x efEcl,t3:l tal que 2)” (XB-LUI, %)

possua mais de dois pontos e seja t & Etl,t3:| tal que

f(t) = ::

Então pela proposição demonstrada neste apêndice deve

existir p e X, tal que se v é um vetor tangente a X“ em 13,

então (v, PM;»: O o que é absurdo por (ai).

Então para todo ): & fEbl,t3:j, se Bl(x,-%)RY;£ 9,
esta intersecção tem somente um ponto.

Podemos também concluir por (ai), que 25“ é transversala
Iai-(x, %) neste ponto.
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é »Se 1314172 com t2—t1-r entao o segmento [f(tl),f(t2)]
está. contido em VefEtl,t2:] .4

Segue como consequência de al).

Observemos também que se x ef(tl,t2) então

Bibi,-%) ” (f(tl) , f(t2» tem somente um ponto e 0 seg-'
mento (f(tl) , f(t2)). é transversal & B-L(x, %) neste
ponto

£SIHPara completar 'se ja um inteiro n tal que Nhá

Sejam Xl=f(0); 12=f(%); ooo Xi=f(ª_rTI-J;) ...o”. In =f(ª'ã-J;)

!

Os pontos xl, x2, ... , xn estão ordenados em'K e pode—se

provar com as conclueões anteriores, que estes pontos satisfa—
zem as condições I, II e III do Lema 4.3.
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