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ABSTRACT

The object of this work is to prove the

following result: "Two oriented manifolds are

cobordant if and only if all their Pontrjagin and

ótiefel-Whitney numbers agree". This was

conjectured by R. Thom and proved by C.T.C. Wall.

Some consequences of this result are proved

too. The following theoren oil". J. Milnor is
_

showed: "ôuppose that M is &. n-dimênsional oriented

manifold. If M can be imbedded in euclidean space

so as to have trivial normal bunale or if H*(M:Z2)

is isomorphic to H*(Sn:Z2) then M is & boundary".
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INTRODU ÃO

Cobordismo é uma relação de equivalência entre
variedades diferenciáveis compactas “de mesma dimensão
dada por: duas variedades são cobordantes—«se juntas fog;
mam o bordo de uma variedade diferenciável combordo. Uni
ão disjunta e produto cartesiano induzem operações de
adição e de multiplicação, em relação às quais, as clas—
ses de equivalência formam um anel graduado pela dimen-
são das variedades. Considerando variedades orientadas
ou variedades não orientadas, obtém—se, respectivamente,
os anéis de cobordismo orientado ou não orientado.

Os números de Stiefel-Whitney são invariantesda
classes de cobordismo não orientado. R. Thompmvou que
os números de Stiefel—Whitney determinam as classes de,
cobordismo não orientado. Os nuneros de Stiefel—Vlhitne-y
e de Pontrjagin sâo invariantes das classes de eohordig
mo orientado. Depois do resultadode R,Thom, nada mais
natural do que questionar se, os números de 'Sti-efel-
Whitney e de Pon-trjagin determinam as classes—" de cohor-
dismo orientado. Esta é a chamada .conjetura de Thom que
é anunciada na edição de 195”? do livro "Characteristic
Classes" de autoria de

' J. Milnor e J, Stasheff. Na
.

edição de 1974 da mesma obra, está a notícia daprov'a da
conjetura de Thom por C.T.C. Wall, em 1960.

'

O objetivo da dissertação é detalhar, na medi-da
do possível, "o trabalho de C.T.C. Wall. A compreensão
do artigo de ,C.T.C. Wall não é fácil ewenyolveu 0 estª
“do de diversos outros trabalhos. Algumas consequências
do resultado de Wall constam também no trabalho.
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CAPITULO ZERO

PRELIMINARESV

O capítulo zero contém o material necessário
para a leitura do trabalho. O trabalho admite
conhecimentos prévios de homotoPia, homologia e

'

cohómologia singular. Os resultados de homolo-
gia e conomologia singular utilizados na disse;
tação são citados no momento ºportuno 'e tem suas"

fontes de referência dadas inclusive com o númgt

ro da página da obra. Tais resultados não figª
ram no capítulo zero. Demais resultados têm

suas fontes de referência citadas e constam deg"

te capítulo.
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0.1. VARIEDADES DIFERENCIVEIS

Os conceitos de variedades diferenciáveis e de va-
riedades diferenciáveis com bordo estão em MUNKRES. O

bordo de uma variedade diferenciável M com bordo é notª
do por BM. O termo diferenciável indica diferenciável
de classe Cºª. O termo variedade diferenciável fechada
indica uma variedade diferenciáVel compacta. Esta é uma

expressão consagrada na literatura. O fibrado tangente
de uma variedade diferenCíável M é notado por TM.

DEFINIÇÃO: Uma triangulação de uma variedade diferen-
ciável M é um par (K,h) onde K é um complexo simplicial
geométrico e h: K -—> M é um homeomorfismo.

TEOREMA:

1) Se M é uma variedade diferenciável então exig
te uma triangulação de M. (MUNKBES, 103).

ii) Se V é uma subvariedade diferenciável de uma

variedade diferenciável M então a.fibrado normal deV'em
M é definido'e

Vª(rm) ; TV © vv
onde 'JV é o fibrado normal de V em M. (MILNOR, 30).

ª: "*iii) T(M:L1:M2)='Tll (TMl) ©5112 (TMZ) onde.

ari: Ml 1 M2 + Mi , i = 1,2 é a projeção CBRICKELL-MRK,66)
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DEFINIÇÃO: Sejam M e M' variedades diferenciáVeise NcM'

uma subvariedade diferenciável de M'. Diz—seque:hM-+M

diferenciável é transversal sobre N se e somente se
» a) f(X)Q'É N

ou
'

b) self(.x)€N, f'(X).(TMX)+TNf(x)=m:'f(X)
VxeM.

.

TEOREMA: Sejam M e_ M' variedades diferencªiáveis e N <: M'

subvariedade diferenciável de M' . Então
1) Se f: MA-o M' diferenciável é transvereal so-

bre N então ffRN) é uma subvariedade diferenciável v de
- M e codim f—ll(N)'='codim N, isto é, dim M—dim f'(N) :
: dim M' «- dim N.

ii) Se f: Ml—>M' é contínua então existe f':M—9M'

diferenciável, transversal sobre N e homotópica de f.
(SWITZER, 224)

iii) Se f: M e-Mº diferenciável é transversal so—

bre N então o fibrado normal da subvariedade f"l(N) em

M é induzido do fibrado normal de N em 'M' (THOM, 26).

DEFINIÇÃO: Uma transformação de' uma variedade diferen—
ciável ,M é um difeemorfiemo de M em M. Um grupoG atua
sobre M como um grupo de transfºrmação se e. somente se
está definida..

©: GXM +M



tal que

i) a função $$, definida para um dado ge G por
m+4)(g,m), é uma transformação de M.

ii) se g,n e G, og . ºu: Ógh

O grupo G atua livremente sobre M se _e, o elemen-
to identidade de G, é o único elemento/de G tal que

(bém) =m para algum m e M. O grupo G atuando livre-
mente sobre M é descontínua se e somente se cada ponto
m e M tem uma vizinhança U tal que U n (DEM)) =(!) & m_e_

nos que g=e.

TEOREMA: Se um grupo de transformação G, atuando livre-
mente sobre uma variedade diferenciável M, é descontí —

nuo então o conjunto quociente G/M admite a estruturada
variedade diferenciável de mesma dimensão de "M.

(BRIcmLL-CLARK, 98)

0.2. COCICLO DE onsmugão E GRAU DE nw_nmcpgxo conn—
NUA s“ + sn .

DEFINIÇÃO: Seja f: KP » 31 uma aplicação contínua on—

de KP é o p—esqueleto de um complexo eimplicial K. ' A

aplicação 16 determina uma (p<—l) cocadeia op+1(f) de K

com coeficientes no grupo de homotOpia ºn'p(sl), da 53

guinte maneira. Se «pd é um (p+l)—-'eimplexo de K en
»

tão by?“ e XP é uma esfera orientado. de dimensão p.
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A restrição de f a ?) aº!”1 , fl ?> «pd, determina uma

classe de hometOpia [fl õo'pH'I] eªWp(Sl). Define—se
& cocadeia cp+l(f) de 'K por

cp+l(f): Kp+l —>ªTTp(Sl)

cP*1(f)«rP*1) = [fl MW]
cp+l(f), assim definida-,. é chamado o- cociclo de obstru—
ção de f.

TEOREMA :

i) cP+1(f) e zP+1(K, ºrrP(sl)), isto é, elª““) é

“um cociclo.

ii) Uma aplicação contínua f: KP +81, onde KP é o

p-esqueleto de um complexo simplicial K, tem uma exten—
são continua & Kp+l se e somente se cp+l(f)=0.

(LOIBEL, 93 e 94)

DEFINIÇÃO: O grau de uma apliéaçâo contínua “f: Sn + Sn e'

o inteiro deg(f) univocamente determinado pela relação
.Hn(f: Z) (e) : deg(f) . c, Vc eHn(S.n: Z) & Z.

TEOREMA DE _HOPF: Duas aplicações contínuas f,g: Sn -> S?
'

(nªl) são homotópicas se e somente se deg(f) : deg(g) .

(DUGUNDJI, 352)
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TEOREMA: Se )( é um esPaço topológico e f,g: x —7 sn (na-1)

são aplicações contínuas tal que para cada x e.X, :f(x )

e g(x) não são antípodas então f é homotópica a g. Em

particular, uma aplicação contínua nâo sobrejetora
f: X a—Sn é sempre homotópica a zero, isto é,homotõpica
a uma aplicação constante. (DUGUNDJI, 316)

CÁLCULO DO GRAU DE UMA APLICAÇÃO CONTINUA DE s1 em si.
O grau de uma aplicação contínua f: S ——S o

número de vezes, levando em conta o sentido de percurso
e fixando uma orientação em cada 81, que o ponto imagem

f(z) rotaciona ao longo de S1 quando 2 percorre Sl na
orientação fixada. Este número pode ser determinadocg

l tal que exista um sentido defini—
l

mo segue. Oriente S

do de rotação e subdivida S em arcos tão pequenos de

tal nodo que a imagem por f de cada arco não contenha
pontos antípodas (por exemplo, tenha diâmetro inferiara
l). Segam zl,..., zn, Zn+l=ªzl, os pontos da subdi—

visão considerados no sentido da orientação fixada.(nhe
para os pontos f(zl)... f(zn). Para cada i==1...11sg
ja «& o único arco (o menor deles) percorrido de f(zi)
para f(zi
f(zi) -a f(zi+1)- está coerente com o sentido de per—

curso fixado de Sl, ou negativo, caso contrário. Esco—

+1) e chame ªi. positivo, seio percurso de

lha zesl tal que z#f(zi), i_=1 n. Seja p(z)
o número de arcos positivos “i e .n(z) o número de

arcos negativos aá_ que contém z. 0 número

p(z)-n(z) é independente de 2 e dos pontos de Subdi—
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Visão zl... znr utilizados. O número p(z)-n(z) depeª
de somente de f e é o grau da aplicação f.,

(DUGUNDJI, 336)

0.3. CLASSE FUNDAMENTAL DE UM ESPAÇO DE EILENBERG-MAC,ª
DEFINIÇÃO: Um espaço de Eilenberg—Mac Lane K(frT,n) é

um espaço topológico com o tipo de homotopia de um cw—

—comple'xo tal que frrn(K('Í1',n) ; ”N' e
A

mªmar, n)) = 0

i ;Én.

.TEOREMA:
'

i)rExiSte uma classe de cohomoÍLOgia (,nEIªfl(K(ºíf,n):ªIT)

tal ,que a correspondência entre EX, K(ºíí,n)_':l e Hn(X: CIT)

dada por [fj e—an(f:ª!T)((,n) é uma cºrreSpondência biª
nívoca para todo espaço topológico X, onde [X, K(*—Tr.,n):]

é o conjunto das classes de homotopia de X em KUN, n).

(o'n é chamada uma classe fundamental de K(ºrl', n)).
(MOSÉEB,—TANGORA, 3)

ii) Util gerador de Hl(Sl:Z) é uma classefundamen »-

ta]. de Sl=K(Z,l).
(SPANIER, 431)
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0.4. CLASSE FUNDAMENTAL DE HOMOLOGIA DE UMA VARIEDADE

Seja M uma variedade diferenciável de dimensão n. Pª
ra cada x e M, Hi(M,M-x: Z): Hi(Rn, Rn-O: Z) é cícli-
co infinito para i=n e é trivial para i;!n.

DEFINIºÃO :
a. Uma orientação local yx para“ M em x é uma escolha

de um dos dois possíveis geradores para Hn(M,M—x:Z)

11. Uma orientação para M é uma função que aasocia a eª
da 1: e M uma orientação local Fx de M em :: tal que: pª
ra cada :: e M, existe uma vizinhança compacta N de x e

uma classe pNGHnUH, M—N: Z) com a prºpriedade de que,
se py: Hn(M, M-sz) -r Hn (M, M—y : 2) é a induzida da in—

clusao de (M, M—N) em (M, M-y), py(yN)=)1y VyeN.
O par consistindo de uma variedade M e de uma orientação
para M e' chamada uma variedade orientada.

TEOREMA: Para uma variedade diferenciável M orientada e

compacta existe uma e somente uma classe de cohomologia

PM GHn(M=Z),, onde n é a dimensão de M, que satisfaz
Px (PDM) : Px. Vx e M. A classe )iMé chamada classe fun

damental de homologia da variedade M compacta.

Observação: O único homomorfismo de Z + Z2 dá origem &
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uma classe em Hn(M:22) tambem notada 31M . A classe de

cohomologia mod2 PM e Hn(Nh Z?) é construída diretamen—

te para uma variedade compacta M não necessariamente
orientada.' Quando M é compacta e orientada, as duas de-

finições coincidem.

0.5. CLASSES E NÚMEROS DE STIEFEL—WHITNEY, DE CHERN E

DE PONTRJAGIN

DEFINIÇÃO DAS CLASSES DE STIEFEL—WHITNEY: Para cada fi?
brado vetorial realªn;sobre um espaço E corresponde uma

sequência de classes de cohomologia.

i .

'

wih'v e E (B: 22), 1=O,l,2
chamadas as classes de Stiefel-Whitney de T1. A classe

wo(TD é igual ao elemento unidade 1 € Hº(B: ZZ) e as

classes wi(TL) : O para 1 An se'rL é um fibrado vetorial

real de fibra Rn. As classes de Stiefel—Whitney de um

fibrado vetorial real satisfazem as seguintes proprieda—

des:
SWl — Axioma da Naturalidade — Se “1 e'nz são E-

isomorfos entao wi(nl) : wi(n2), i= 0,1,2... be f:

' o N i . ,. . _. * ' .;Bl.-*E e continua entao H (f. 42)(wiÇn» - wi(f 71), 1,

: 0,1,2000'

SW2 - Axioma do Produto de Whitney - Sel]l e dyzsãa

fibrados vetoriais reais sobre B, então
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lª'

onde . é o produto cup.

SW — Para o canônico fibrado de dimensão 1 fã so—3

bre a circunferência Sl : RP(l), & classe 5.03%) é o

elemento não nulo de H1(Sl: 22) : Z2'

A classe total de Stiefel—Whitney de um fibrado vg
torial real TL de dimensão n é

w(1l)=l+wl(“n_) + + wnm)+0+ ...eH*(B=zz),
onde E é o espaço base de TL . .O axioma do produto de

wnitney é expresso por wml &) 112)=w(1[1). “(112)-

A classe total de Stiefel—Whitney de“ possui elemento

inverso em relação ao produto cup notado ? (YU :
: 1+;1(Tb) + th'l) + que 'pode ser construído indu—

tivamente “pelo algoritmo

Wim) :wlm) “HW + wºw) amou + + wing
As classes de Stiefel-Whitney de uma variedade di-

ferenciável M são por definição, as classes de Stiefel—
-Whitney do fibrado tangente TM.

PROPRIEDADES

1) Se & é um fibrado vetorial real trivial,
wi(£) : 0, 1 > 0. Se TL é um fibrado vetorial real,
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Wi('YLG-) &) = “lj-(Tl) i=0,l,2...

ii) Teorema da Dualidade de Whitney -— Se TM é o

fibrado tangente de uma variedade diferenciável M C RP

e se VM é o fibrado normal de M em RP então wiWM) =

:Wi(M) i=o,l,2ool

iii) A classe total de Stiefei-Whitnev de RP(n) é

w(RP(n))= (l+a)n+l : 1+ (mil) a + + (nªl) an, onde
_

os coeficientes são tomados mod2 e onde a é ,o
_

elemento

não nulo de H1(RP(n): Zz) tal que ai (produto cup d'ea

i Vezes) é o gerador de Hi(RP(n):Z2) (Os grupos

Hi(RP(n):Zz) são cíclicos de ordem12 para Oéién e

são triviais para. iàn).

DEFINIÇÃO DOS NÚMEROS DE STIEFEL—WHITNEY : Seja M'uma v'a-

riedade diferenciável fechada de dimensão n. Sejamzí...

rn inteiros não negativos tal que rl+ 2r2 + +

nrn= n. Um número de Stiefel—Whitney de M é

r , r1 n ' ª
onde PM é a classe fundamental de homologia de M“.

TEOREMA: Uma variedade diferenciável M é orientada se e
somente se wl(M) : O.
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mom DE mom I: Seja-TL um fibrado vetorial reai de

dimensão n e orientado com espaço total E. Enfâo

i o _-
& lin &

o
'H (E, Eº . z) .. o para 1611 e (13,30. . z) contém uma

e somente uma classe de cohomologia u cuja restrição u

u|(F',Fº) € Hn(F, Fo : Z') é o gerador escolhido “F pa-

ra cada fibra'F de TL. (E<> é o conjunto de todosos ele
mentos não nulos de E e FO=F n Eo)' A correSpondência

. . k k+ny -v y.u e um iSomorflsmo de H (Ezz) sobre H (E,Eo : Z)

para todo inteiro k.

DEFINIÇÃO DO ISOMORFISMO DE THQM: SeYl é um fibrado ve—

torial real de dimensão n orientado com esPaço total E,

eSpaço base B e projeção eIT: E +13, 0 isomorfiªsmo' 'de

THOM d): Hk(B:Z) +Hk+n(E,Eo:Z) é. definido por (Má) :
: Hk (ª'lf:Z)(x) . u

DEFINIÇÃO DA CLASSE DE EULER: Seja 11 um fibrado Vetori-«e

al real de dimensão n orientado. Seja o homomorfismo &

Hn(E, Eº : Z) .; Hn(E:Z) induzido pela inclusão *de

E -'r (E , Eº) e notado por y+ylE. (noVamente, ”VL tem

espaço total E, espaço .base B e projeção CIT: E 43). Á

classe de Euler den é a classe de cohomologia'
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"e (ªq)-€ HnÇ'Bzz) que 'c-orreSponde & uIE pelo isomorfismo canônico

entre Hn(B:Z) e Hn(E:Z) induzido pela projeção É”,

onde u é a classe (de Thom) do teorema de Thom.

TEOBEMA :

1) Se TL é um fibrado vetorial real de dimen—

são n orientado com cepaço base 13, a redução mod 2 de

Hn(B:Z) -—-r Hn(B:Zz) leva a classe de Euler ª(ºk) na

classe de Stiefel-Whitney thlL

ii) Se M é uma variedade diferenciável fecha—

da e orientada então <e(TM), PM) = ?((M) onde PM é

a classe fundamental de homologia de M pertencente &

%(MÚ) se n é & dinensão de M e %(M) é & caracte—

rística de Euler de M dada por %(M) = Y. («l)k rank

Hk(M:22). Se M é uma variedade diferenciável fechada

e ”não orientada, o número de Stiefel—Whitney de M)

(Wn(M)1 Pm) & X““) (mºd 2)

onde n é a dimensão de M e onde ?Mé & clasee funda—-

mental de homolo—gia de M pertencente a Hn(M='Zâ

iii) Se M é uma variedade diferenciável fecha—»—

da de dimensão ímpar então ªX(M) = O. Se-M, nestas
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condições, é bordo de alguma variedade diferenciávelcall
pacta com bordo 'X(M) é par.

DEFINIÇÃO DAS CLASSES DE CHERN: Seja ou um fibrado veto—

rial complexo de dimensão complexa 11 com espaço total E,

esªpaço base B e projeção ;T: E -rB. As clasSes de Chez-n

ci(w) e Hzi (Bzz) são definidas por indução sobre n cº
mo segue:

cn (W) = e (wª)

ondee (WB) e' a classe de Euler do fibrado vetorial real
subjacente de eu que é— orientado se 1 4h,

H21(<Ilº:z) : H21(B:Z)—> H21(E : Z) é o isomorfiàmo induzi

do pela restrição del M': E —vB a Eo e

c (ou) =H21('61f ºZ )":L c (ou ) ºnde (» 'é um fibrado vei O' * i o ' o _
torial complexo de dimensão (n—l), com eSpaço base— Eº,

construído a partir de m ; se iàn ,“ ci(uo) = 0.

As classes de Cbern de um fibrado vetorial com—

plexo de dimensão n tem propriedades análogas às prºpriº“

dades das classes de Stiefel-Whitney.

DEFINIÇÃO DAS CLASSES DE PONTRJAGIN: Se ja TLum fibrado
vetoriai real de dimensão n com espaço base ..“8; Seja '

Tl © C o fibrado comple'xificaçãd de TL . A íaésíma elaª
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se de Pontrjagin pilhª) ª H“ (Bzzi) ' é definida por

'

plea) = (mi 021 (n c)

A classe total de Pontrjagin de "Lê

p(11)=1+p1(41) + +
p[%].('q)

onde [%] indica o maior inteiro menor do que %

TEOREMA:

1.) As classes de Pontrjagin são naturais, em rre—

lação & aplicações entre fibrados. Se Ek é o fibrado 1713

vial» de dimensão k - e se "L é como acima., º(nô Ek)=p-('ro

ii) 'Se ni .e “11.2 são fibrados vetoriais ,reais

P(“Ql © 71'2)=-P(ª711).15("12)b + (elementos de ordem 2).

iii) Se ,.,L é um fibradovetorial real orientado de

dimensão. 219, então pk“) ; a(ªrk) . eh)“).

iv) A redução mod 2 de H4i(-B:Z) +'Í5Í4—-i—(B:ZZ), on—

de B é o “sepeço base de um fibrado vetorial realm, leva

Pi(n) em WZiCn)-ow210q)—

As classes de Pontrhjag'in de uma variedade” difereg
oiávelM orientada são as classes de Pontrjagin do fibrª
de tangente TM .
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DEFINIÇÃO DOS NUMEROS DE PONTRJAGIN: seja M uma Varie—

dade diferenciável fechada e orientada de dimensão 4n.
Se 1: il'" ir é uma sequência de inteiros não negat_i_

vos tal que il+ + i = n , o número de Pont'rjagin:-

de M correspondente a I é o inteiro ( pil(m)...pir(M),PM7

onde PMé & classe fundamental de homologia de M per-
tencente a H “(m:z ) .

Observação: O material da seção 0.5 está em (MILNOR).

0.6. os GRUPOS DE COBORDISMO _onmvmao (NÃO—ORIENTADO)

Se M é uma variedade diferenciável orientada, anº
tação -M indica a. mesma variedade com a orientação omg

ta.

DEFINIÇÃO: Duas variedades diferenciáVeis fechadas e

orientadas M e M' de dimensão n são cobordantes orien—

tavelmente se existe uma variedade diferenciával com

bordo X compacta e orientada tal que EX, com a orientª
ção induzida de X, é difeomorfa a M+-(—M') sob um di—

feomorfismo que preserva as orientações, onde + indica
a união disjunta.

A relação de cobordismocrientado é uma relação de

equivalência sobre o conjunto das variedades diferenc-
ci'áveis fechadas de dimensão n . O conjunto das clas—
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ses de equivalência Sln tem estrutura de grupo aBeliª.
no dada pela operação de adição induzida da união dis-—

junta. O produto cartesiano induz uma ºperação de mul—

tiplicação associativa e bilinear de Sin x jim-+ Slm+n

com elemento identidade leSLo

A sequência 51: (110,11.l"" ) de grupos de cobor—

dismo orientado tem então estrutura de anel graduado aª
dim Ml dim M2

ti—comutativo pois Ml at 15112 “= (-1) M2 x M1

Os grupos de cobordismo não orientadoVXn são defi-
nidos da mesma maneira esguecendo & orientação e

71: (nº,111...) é a sequência de grupos de cobordismo

'não orientado.

As classes de cobordismo orientado são notadas por
[ :]. As classes de cobordismo nãqorientado são nota.—

das por [::]2. As relações de cobordismo orientado e'
não orientado são notadas por » e _2, respectivamente.

TEOREMA DE ROHLIN

A. sequência Q. AH!—Tl é exata, onde 2 é a

multiplicação por 2 e r é o homomorfismo esquecimento,
disto é, 'r([ÃÚ)s[ÃU2 .

TEOREMA DE THOM ÍI:
i) íZn é finito para n aê O mod 4 e.é finitamen—

te gerado com rank igual & p(r), o número de partições
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de r, quando n=4r.

ii) Seja M uma variedade diferenciáVel fechada e
orientada de dimensão n. Todo número de Pontrjagin de M

é zero se e somente se Ma—... + M borda orientavelmente,
isto é, existe X variedade diferenciável com bordo com-—

pacto e orientada tal que oX, com a orientação induzida
de X, é difeomorfa a'M por um difeomorfismo que preserva
as orientações.

TEOREMA DE THOM III
i) "nn é um espaço vetorial sobre 22 cuja dimensão é

o número das partições não diádicas de n (1: (il.... ir)
tal que il+ ... + ir:-n é partição não diádica de n se
nenhum dos ij' j=l r, é da forma 28-1).

ii) Duas variedades diferenciáveis fechadas de mesma

dimensão são cobordantes (sem orientação) se e somenteaa
elas têm os mesmos números de Stiefel—Whitney.

iii) Se M1 e M2 são variedades diferenciáveis fecha-
das de dimensões m:L e 3112, reapectivamente com ml . m2 #0,
o numero caracteristico ( sml+ mz

(M1 :: M2)ª,, PMI x Mº) : o,
As classes de Stiefe1—-Whitney de MlxM2 podem ser pensa-

das como funções simétricas elementares sobre .as indete;
minadast ...t e s (M xm):l ml+ m2 , m1+ m2 1 2

mlgm2
= ti=1 2“

.(ml+ mº)
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iv) Seja M uma variedade diferenciável fechada de d__i_

mensão n tal que <sm(M), PM) : l. EntãovM é indeoom—

punível em TL, isto é, não existem variedades diferenciª
veis fechadas Ml e M2 de dimensao m:L e m2 respectivamen-

te com ml .m2 ;! O e m1+m2=m tais que MlxM2 -.—2 M.Em

outras palavras, Dªz não pode ser eXpresso como um prº
duto de classes de cobordismo não orientado de dimensão

positiva . ( THOM) .

O material restante da seção está. em (MILNOR).

TEOREMA DE MILNOR: Os grupos de cobordismo orientado não
contêm elementos de torção de ordem ímpar.(MILNOR (1).

0.7. INDICE OU SIGNATURA DE UMA VARIEDADE DIFERENCIÁVEL
FECHADA E ORIENTADA. TEOREMAS DE THOM E HIRZEBRUCH

DEFINIQÃO: A signature. o'de uma variedade diferenciável
fechada e orientada M de dimensão n é definida como Zero

se n?º-'- O (mod 4) e como segue para n=4k. Escolha uma

base al... ªr. para H2k (MzQ) tal que a matriz simétrica

< ªi ªj ' PM> )

onde PM e Hn(M:Q) é a, classe fundamental de homologia de

M que dá. a orientação de M, é diagonal. Então &(M) é o

número de elementos positivos da diagonal menos o número
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de elementos negativos. Em outras palavras, o' é & sig-
natura da forma quadrática racional a+<a.a, P'M7' E'a'lie

número é frequentemente chamado o índice de M.

TEOREMA DE THOM IV: A função signature tem as Seguintes
propriedades:

i) «(hum) o'(M)+o'(M')
ii) aª(MxM') = «(M) .,«(M')

N

iii) se M é um bordo orientado, «(M) = o

TEOREMA DE HIRZEBRUCH: o índice de uma variedade dife _-

renciável M fechada de dimensão n e' combinação linear,
com coeficientes racionais, dos números de Pontrjaginde
M.

%

(HIRZEBBUCH, 86)
(MILNOR, 223 e 224)

0.8. PRODUTOS CAP TE CROSS.

DEFINIÇÃO DO PRODUTO CAP: Para todo eàpaco topºlógico X

e para todo anel de coeficientes R, exi'Bter uma aplica-
ção bilinear.

n : cª'-(xm) © Cn(X:R) ->Icn_i(x:n)
caracterizada como segue. Para cada cocade'ia b eri(X:R)
e para cada cadeia na Cn(X:R), o produto cap “on-Q é o

,

Jt.
. .único elemento de Gnªi(X:R) tal que, para todo aecn'ª'i(X:B,

(a, b a“) =( a.b,*rl>
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Como Z>(b.fx'rl)==(8b)n-rl__+(-l)dimb bnb'wl, existe
uma operação correspondente

i . . '.H (LR) © H (X.R) —-> E _i(X.B)

também chamada produto cap e notada por n .

DEFINIÇÃO DO PRODUTO CROSS

Dados e. e nª(xgun) e b e Hn(Y,B:R)

onde A é aberto em X e B é aberto em Y. (Se B é vazioeg
tão A não precisa ser aberto e reciprocamente). Usando

as projeções

pl: (XxY, ' AxY) ———> (X,.A)

pz: (XxY, Xx'B) ——> (LB)

o produto cross axb é a Classe de cohomologia

Hm(p1:R) (a) . Hn(p2:R) (b) e Hªmm]: Y, (A xY)U(XxB):R)



CAPITULO l

DEFINIÇÃO E ESTRUTURA DE B

A álgebra B é definida como o conjunto das

classes EBD2 em “ tal que M tenha a sua primei—

ra classe de Stiefel-Whitney como redução mod 2

de uma classe com coeficientes inteiros. E de—

finida uma derivação sobre B. O objetivo do cª
pítulo é o conhecimento dos geradores da alga-
bra polinomial B e dos valores da derivação so—

bre os geradores.
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Dada uma variedade diferenciável fechada M de,.dimeª

são nA l; cuja primeira classe de Stiefel—Whitney wl(M)

é a redução mod 2 de uma classe com coeficientes intei—

ros, existe uma aplicação diferenciáVel (Cm) g': M --—r Sl

tal que Hl(g: 22)(u)==wl(M), onde u é um gerador do grª
po cíclico Hl(Sl:Z2) : Z2 . Além disso, existe uma sub-

variedade V de M, imagem inversa de um valor regular de

g, de codimensâo l, orientada e com fibrado normal tri—

vial em M.
.

A formulação e a prova dos resultados citados conª
tituem a parte inicial e a pedra base do trabalho.

Lembrando que Hl(Sl:Z) = Z é um grupo oíclico,tem—

'-se o seguinte lema.

Lema 1.1: Sejam K 313 complexo simplicial _e_ we H1(K:Z).
l tal que

Hl(f:Z) (v)=w onde v é Eªi gerador de Hl(Sl:Z).
Existe uma aglicaçâo' contínua f: K + S

»

Prova. Se w: 0 uma aplicação constante de K em Sl satig
,

faz o lema. Se w;ÉO, & prova é elaborada.
Seja z: Cl(K:Z) -> Z 0 cociclo repreSentante da

classe w. Assim, Sz = z ob: O.
1Defina fl: K ' -> S]. continua como segue: fl enro—

1la um l—simplexo o' em 81 z(o'l) vezes no sentido anti-—

horário ou hºrário conforme seja 'z(crl) positivo ou ne—

gativo. A aplicação fl assim definida. sobre o l—sesque—l

2leto de K tem uma extensão contínua f2: K + sl ao 2—-

esqueleto de K.
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A existência da extensão f2 é provada verifican—
do-se que o cociclo de obstrução

c2(fl)= c2(K=q5_(sl)) -»-<Wi<sl>

cãf1)(aº)= Efllõdzj
Ie aaplicaçâo nula. De fato a classe de homotopia de

lfllõd2: S
' +81 é a classe nula se e somente se o grau

de fllõor2 é zero (Teorema de Hopf). O grau de umaapli_
1 em Sl é calculado contando—se o nªcação contínua de S

mero algébrico de vezes que uma S1 é enrolada na outra.
(DUGUNDJI, 336). O grau de fllõ0'2 é zero pois boª2 é

enrolado tantas Vezes no sentido horário (sinal negati—

vo) quanto no anti—horário (sinal positivo) já. que z é

um cociclo.
,

Como qrí(sl) : Opera 1 àl, os demais cociclos de

obstrução são aplicaçoes nulas e fl: Kl —> S1 tem uma-

extensâo contínua f: K -> Sl.

Construída a aplicação contínua f,: K —> Sl, resta
provar que H1(f:Z)(v)=w, onde v é um dos» geradores de

H1(Sl:Z). “Escolha v como o gerador de Hl(Slzz), cujo

cociclo representante y satisfaz y(ª'c']'_ + Tê + 75) =]. oª
!de (ºrªi+ Tê ,+ 73) e o ciclo apresentado abaixo represen—

tante de um gerador de H1(Sl:Z) : .Z.
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Isto é válido porque Z é um domínio de ideais principais
e Hº(Sl:Z) e' um grupo livre. Sendo assim,

o<:H1(Sl:Z) -—-'> Hom (Hl(Sl:Z)«, Z) dado por « (Eiª) =z(-)
é isbmorfismo, (GREENBERG, 134).

Lembre que Cl(f:Z):Cl(Sl=Z) » Cl(K:Z.) é dado por

Cl(f:Z)(Y)==y o Cl(f:Z)

C (1632)
. l 1. _______x_______,cl(K.z) -—-—-———--+ cl(s .z) z

1
G' —-—-—-—-—*—+z(o* 1%(qí+%ê+7') ————+z(«l)

3

Portanto H1(f:Z)(v)= [Cl(f:Z) (y)] = [ij : w

e o lema está provado.

Observação. Existe um resultado mais geral; que diz o

seguinte:
"Para cada classe de cohomologia u € Hn(X,qT) de

um eSpaço topológico X, existe uma aplicação contínua
f: X »K(<1f,n)tal que u=Hn(f:ªT1) . (em) onde ('n é a

classe fundamental de K( CIT, n)".

Lema 1.2. Seja, M uma variedade diferenciável fechada dª
dimensão nisl cuja primeira. classe de Stiefel Whitnex
wl(M) _é_ redução mod 2 de uma classe com coeficientes ªº
_teiros w. Ensine full—981 ccntínua tal que Hl(f:Z2)(u) =w1(M)
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onde u é o geradºr de Hl(Sl:Z2).

mª. M é um complexo simplicial (MUNKRES,lO3),e pelo lema

anterior, existe uma aplicação contínua 1“: M —r S1 tal que
Hl(f:Z)(v-)=w, onde v é um gerador de H1(Sl:z).

Vf
Seja a sequência exata curta de grupoe Oº—vz-kva—bZ2-y

—-) 0 onde ª? é a multiplicação por 2 e W é a projeção
canônica. de Z em Z2' Existe uma sequência exata

Hl(Sl:Z) ji» Hl(Sl:Z) lª!».HHslmz) 23» aª(slzz) onde

[%* é o homomorfismo de Bockstein de cohomologia correSpog

dente à sequência O 4 Z 1» Z ºi,-> 22 ——+ O e % é a chamª

_da redução mod 2 de Sl. (SPANIER, 240). Como H2(S-l:z)=0,
1a redução mod 2 de S é epimorfismo e o gerador .veH1(Sl:Z)

tem, como redução mod 2, o gerador ueHl(Sl:Z2).
O diagrama abaixo e' comutativo

Hl f:ZHl(Sl:Z) ---(---)—-+- Hl(M:Z)

red. mod 2 red. mod 2

l l __Hl(S 322) W H (m.:zz)

l .
v H 5132)

, w

red. mod 2 red. mod 2

H:L f:
w

u __(__Z.2_)__,
wl(m)

Provou—se, então, que existe f: M —+Sl contínua
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tal que H1(f:Z2)(u)-=wl(M) onde 11 é o geradºr de

1 1,H ($ .zz).

Observação. É evidente que o resultado é válido para tº
da classe de cohomologia de H1(M:Z2) que seja redução
mod 2 de uma classe com coeficientes inteiros.

O próximo lema cumpre tudo o que foi prometido na

primeira página do capítulo.

Lema 1.3. Seja M uma variedade diferenciável fechada de
dimensão nàl cuja primeira classe gg Stiefel Whitngx
w1(M) _e; redução M 2 dº uma classe w com coeficientes

inteiros. Existe uma aplicação diferenciável (Cºº)g:M—r$l

ª 333 Hl(g:22)(u) =w1(M) 9933 11 g º gerador ª_e'HJ(Sl:Zz).

Além disso, existe uma subvariedade V ªº M ª_e codimen—

não 1 g compacta tal gue

i) V _é_ imagem inversa de 113.1 gªlº; regªlar gg g

ii) º fibrado normal __dg V gg M É trivial
.

iii) _s_e__ i: V -+ M É ª aplicação dª inclusão,

zi*(i=z2)(w<m» = w<v>

iv) V É orientada, assiín como (M-V).

Prova. Pelo lema anterior, existe f: M -> S1 continua tal'
que Hl(f:22)(u)=w1(M), onde 11 é o gerador de Hl(Sl:Z2)

redução mod 2 de .um gerador v 6 H1(.Sl:Z) e v e vclasse
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fundamental do espaço de Eilenberg—MacLane K&Z,1)=Sl.

(SPANIER, 431)

Dada f: M—— 81 contínua e um ponto P de Sl, exig
l,te 5: M -> S' diferenciável (Gºº) tal que

a) 8 é transversal sobre a subvariedade [P)cb S1

de dimensão zero.

b) 3 é homotópica.a f
(SWITZER, 224)

A primeira parte do lema é provada pelo item b,
pois se g é homotópica a f então Hl(g:Z2)==H1(f:Zz).

Se 3 é transversal sobre (P).entâo g'1(P) é uma

subvariedade V de M de coãmensão 1 e V é compacta pois
V é fechado em M, como imagem inversa de um ponto, e M

é compacta.
O fibrado normal de V em M é induzido do fibrado

normal da subvariedade [É] em Sl. Todo fibrado sobre
um ponto é trivial e o fibrado induáido de um fibrado
trivial também é trivial. Portanto, o fibradozmmmal de
'V em M é trivial.

*

O fibrado induzido do fibrado tangente TM de M,

i*(TM), é a soma de Whitney do fibrado taúêente TV de V

com o fibrado normal trivial El de V em M, isto é,

iºf<m>=w© 81

Pela naturalidade das classes de Stiefel—Whitney

'w(i*(mm)) .= H*(i:z2)f(w(m))

Pelo axioma do produto de Whitney,
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w(TV (9 61“) =..w(wv).w (51)

Por definição, w(TV)=W(V) e, homo 81 é trivial, w(£1).—J..

Assim,
w(TV © El)=w(V)

A igualdade i*(mm)=mv (9 sl implica na.
'

igualdade!

w(i*('rM))= w<TV (9 51)

,Pelo que foi visto,

H*(i=22)(W(M)) = W(V)

Restam as provas de que (M-V) e V são orientadas. Mos—

trar que (M—V) e V são orientadas é equivalente & mos-

trar que wl(M-V)==O e wl(V)==0. Para tanto, note que

'(M—V) é um aberto de M e, portanto, uma eubvariedade de

dimensão n de M. Se Pl e 92 são, reapectivamente, as

reduções mod 2 de M e M—V então o diagrama abaiko é co—

mutativo

7H1('=ZH1(M:z) Hl(M—V:Z)

PI 92

1 —.

H ( :Z-) -

.

nª(mwz) -—--—-—3-——2——-r Hl(M—V:ZZ)

onde 3: M—V —avM é a aplicação de inclusão. Portanto;

wl(M-V) = Hl(j:22) '(wl(M» =

: Hl(j:Z2) .. (91(w)) =



-3o-

<H1<a=z2> o p1)<w.>=Il

(P20H1(J'=Z)) <w>=

92(H1(j=Z) (wn

Provado que H1(j:Z)(w)==O está provado que

'w1.(M-'V) : O. Lembre que go jzllMF—V » Sl não é sobre-

“jetora e, portanto, gçrj é homotópica & zero (DUGUNDJD,

316). A composta. H1(j:'z) oHl(.g:z)=ál(go jzz) : nª(slw),
——a'Hl(M—V;Z) leva a classe fundamental v de S1 em

Hl.(-j:Z)(w). 'A correspondência biunívoca estre [IX,Slje

.H1(X:Z) é dada por [€] HHl(f:Z) . (v), para cada esp_a_

ço.topológico.X (MOSHER-TANGORÁ,3).' Portanto, à classe

de homotoPia 1:3on“ corresponde H1(go j':Z')(3v) :
= l(j:,z)(w). 7-

Como [go jj _é a classe de homotopia

nuia,- Hl( j:Z')(w) :: o.

A prova de que w1(V)==O é análoga. Seja 93 a rg
“dução mod 2 de V. O diagrama abaixo é comutativo

1 H1 i'Z 1 .

H (mz) - ' * H (v:z)

Pl , 93

'

-

.

Hl(i':Z ')
H1(m:z2)- —-:——-'--2-——+ H1(V:Z2)

Portanto,
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w1(V) =Hl(i:Z2)(Wl(M)) =

=Hl(i:Z2)(Pl(W»=

II "(Hl(i=22)opl)(W)

ll "93 oHl(i:Z)) (W)

|! p3(Hl(i:Z)(W))

Provado que Hl(i:Z)(w) =O está provado que

wi(V) : O. NoVamente, 50 1: V + S:L é homotópica a zero

pois é uma aplicação constante. A composta

Hl(i:Z) oHl(g:Z) =H1(go i : z) : H1(Sl:Z)—> H1(v:z) leva
1

em H1(i:Z)(w). A classe de.a classe fundamental v de S

homotopia [g 0 £] corresponde H1(go i:Z)(v) =Hl(i:Z)(WW.

Como [goi] é a classe nula, H1(i:Z)(w)=O.

Assim, todo o lema está provado.

Como foi visto, V é imagem inVersa de um valºr rg
1gular de uma aplicação diferenciável (cº) 5: M —+ S .

Além disso, g induz w1(M) no sentido de que Hl(g:Z2)(u)=

= w1(M), .onde u e' o gerador de H1(Sl:Z2). A pergunta

natural é saber qual a relação existente entre V e

W1(M)' A resposta está. no lema seguinte, que é citado

em (WALL, 29.4) .

Lema.l.4. 93 V __e Msão como ªº lema anterior entâoaclas—m
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93 homologia 313 V ª M É “dual ª M ª primeira classe
If:
lã:

Stiefel—Whitnex wl(M), isto É, 533 i:V «» M É -_a._ aplica
São ªº inclusão, Hn—l(i:22)(PV) : wl(M) uM, onde PM e

P'V são 93 classes fundamentais ge homologia ªº M _e_ V

resgactivamente ;; n É _o produto cap ªgioohomologiagªg
mologia.

O próximo resultado é fundamental.

Lema 1.5. Sejam M ª V como ªº lema 1.3. SéJ'am—rl...rn_l

inteiros não negativosvcª :?1 + 2r2 + . . . + (n—l) rn_1= n—l.

r
Entao w1(v) ... wn_l(V) e H (v.z2) º

r r

= <“ Wimax)rl wn_1(M)rnªl Wim), pm).

Prova .

(wl(V)rl ... wn_l(V)rn"l, “T> =(Hnªl(i':Z2.).(wl(M)r1...

w'ífílm». “> = < “(nfl wmlmfª'l ,

Hn__l(i:Z2)(P.V)>- : ( WMM)rl "'wn—l (RUTH—1
,

wl(M) n PM) = <w1(M)rl .... Wn_l(M)rn—l“wl(M), PM) .
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_

A primeira linha da prova 'é devido ao lema “1.3 .

As passagens da primeira para a segunda linha e_ da ter-
ceira para a quarta são devidas às. propriedades do pro—

duto de Kronecker ( , ) . A passagem da eegunda para
a terceira linha é devido ao lema anterior.

,

'

r ' :-Wº. O inteiro <w1(V) l “'n—SLW) n—l, PV) é

um número de Stiefel-Whitney genérico de V. O lema es—

tá dizendo que todos'osnúmeros de Stiefel—Whitney de V

são determinados a partir dos números de Stiefel—Whitney
de M.

Corolário .l.l. ºbtidas subvariedades V _e_*V' & ºartir _d_ç_

M como p_g lema 1.3; Vw2 V' 23 [V:-lé: [Vªz

Prova. Se V e V' são obtidas a partir da mesma M então.,
pelo, lema anterior," os números de Stiefel—Whitney de V

e V' são iguais o que é equivalente a dizer que VN2V' .

('TEOREMA DE THOM III).

Portanto, M determina. a classe de bordismo não

orientado de V .

' Corolário 1.2. Sejam (M..,V) ª (M',V') gares ªº varieda—

.des como ªº lema 1;3. ,ggmuâ M' então'V—É v';'

Prova. Se M «2 M' então todos os números de 'Stiefel—

.Whitney'de M-e dé m' são iguais (TEOREMA DE THOM IIÍ) &
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Assim, pelo lema anterior, todos os números de Stiefel—
Whitney de V e V' são iguais o que é equivalente a di-
zer que Vaz V' (TEOREMA DE THOM III).

Coro'lário 1.3. ª M E V são como 93 lema 1.3 ª Má orien
tada então V borda sem levar gª conta orientação, isto
É! Diªg "" O'

Prova. Se M é orientada, wl(M)==O e então todos os'númg
ros de Stiefel-Whitney de V são nulos o Que é equivaleª
te a dizer que 332: o. (TEOREMA DE mom III).

Faz-se necessário a seguinte definição: Defina
Bn=«[]:MZ|2: wl(M) e reduçao mod 2 de uma" classe com coª
ficientes inteiros e dimensão de Mzn) Bn Chu.

,
a:

A estrutura algébrica de B:: Z BnCZTI é dada a
-n=O

seguir.

Lema 1.6. B.É uma Subálgebra ªg TL.

Prova. Para mostrar que B é uma subálgebra de 11, basta
mostrar que B é fechado em relação às operações de adi—

rçâo e de multiplicação de TL.

O conjunto.das variedades com primeira classe de

Stiefel-Whitney redução mod2 de uma classe com coefi —.

cientes inteiros é claramente fechada com relação à opg
ração de adição de TL, desde que esta é dada pela união
disjunta.

'
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E é fechado em, relação à operação de multiplica;
çâo deninduzida pelo produto cartesiano. De fato; o

fibrado tangente do produto cartesiano de duas varieda—

des diferenciáveis fechadas M]. e ME é a soma de Whitney

dos fibirados induzidos dos fibradoe tangentes de Milenª2

pelas respectivas projeções, .isto é, se “Ti: M1 X Miz—> Mi

é a projeção sobre Mi(i= 1,2) então

f(mlxm2)= ªn; (TM1)(<D qr; (TM2)

e assim

w(MlxM2)=w(ºlTí (TMl) © err; (TM2))=

(pelo axioma do produto de Whitney)

=w(º1r;(mml)) . “drªwn/Ig» =

(pela naturalidade das classes de Stiefel—Whitney)

»

= H*.(<15_:z2)(w(ml)) . H*(ªf2=zz)(w(mº))

w1(Ml :: Mg) : Hl(qu:Z2).(wl(Ml)). Hº(ªT2:Z2).(wº(m2))+

+ Hº(ªífl:ZZ-).(wo(M1)).Hl(ªª'2:Z2)(w1(M2'))=

=w1(M1)x1 + lxwl(M2)

pela definição do produto cross.

Então, se wl(Ml) é redução mod2 de uma classeul
com coeficientes inteiros e se w1(M2) é redução 111062 de

' .

uma clasSe uz com coeficientes inteiros, wl(MixM2) e

redução mod2 da classe ul © l+1 © 1.1.2 com coeficieª
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tes inteiros.
Portanto, está provado que É é subálgebra da ál-

gebra T1.
'

Se ]:sz & B, então wl(M) é redução mod2 de uma

claSse com coeficientes inteiros e, pelo lema 1.3, exi_s_

te uma subva'riedade V de M satisfazendo as condições
enunciadas no lema. Defina dan ªnnª por d([M32) =[?/"12,

Como V é orientada, a primeira classe de Stiefel-Whitney
de V é zero e, portanto, é redução mod2 da classe nula
com coeficientes inteiros, o que mostra que [VJZG'Bn—l'

Assim, designa-se por (1:13n #Bn-l & meSma dan ªnn-l'
É evidente que d é homomorfism-o de grupo. Além disso,
tem-se

Lema 1.7. d _é_ uma derivação da álgebra B.,

Prova. Seja'ma álgebra" polinºmial sobre os geradores wi,

i=O,1,2... e seja Az'm ——-»m©m o homomorfismo de—

finido nos geradores por

A(wi.)=' Z WJ. © wkj+k=i
Se Xê'm e M é uma variedade diferenciável fe—

chada de dimensão n, X('M) é o polinômio apropriado nas
classes de Stiefel—Whitney de M, e XEMj é<Xn(M),)zM“>,

onde. Xn(M) é 'a parte de dimensão n de X e PMé &» elas—

se fundamental de homologia de M.

Mas H*(,MxM':z2)=H*(M=z2) © H*(M':Zz)
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pois 22 é um corpo (TEOREMA DE KUNNETH).

Defina

X © Y(M,M')=X(M) &) Y(M')

X © YELMÉI =XEVI] .YEVIZ'J

Desde que

W(MxM')=(w(M) © 1).(1 © w(M'))=W(M) © W(M').pg

lo teorema do produto de Whitney, 'para todo xem'
X(MXM')= AX(M,M') '(1)
Se M e V são como no lema 1.3, indica—Se V. por

dM. De acordo com a notação agora introduzida, o lema
'

1.5 é escrito

)(]:de = wl XEM] (2)

Usando (1) e-(2), tem-se a seguinte computação

XEd (Mx M' )] wl XEMx m'] =

A(W1X) EW,M'] :
(Wi © l)AXEv1,Mj] + (11 © wl),AXÍ:M,M_]—_="

amami: + MEM, m'] =

H XBMXMÍI + XEMx dmg .

Portanto, todOS(B números de Stiefel—Whitney de

5.9(Mxm') e "de (deM' + deM') são iguais. Pelo teore—

ma de THOM III,
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à(EMx mj2)=d([M32 . Emily:

: dEszª. [ZM-32 + ]:ij . &]:sz

o que mostra que d é uma derivação em B.

As outras propriedades da derivação & estão no 13
ma abaixo .

Lema 1.8-. ª derivação & _e_t_n_'B tem a_s p_rOpriedades

i)dod=0
ii) & r: Sl -—+'n É __o_ esquecimento, então :'(ch

e ME) c. :'(-0.)

iii) dor : 0

"Prova. (dod)(-']:M32)=d(d(tm32)) e d( 13632) é represeª
tada por uma variedade diferenciável fechada V orientada;
assim d(]:V___|2) =O pois se V é orientada, occrolário 1.3

justifica o resultado.
Como d( EM32) é representada por uma 'yariedade di-

ferenciável orientada V,d(B) C r(IL). Se [18432 € r(S'l) eª
tão existe variedade diferenciável fechada M' orientada,
tal que Bajº: ]:sz . Além disso, w1(M') = O e' redução

modº2da classe nula com coeficientes inteiros. Pela de—

finição de B,Í EM32= [mílz eB.
.*(d.o-r)([1éaj)=a(rç[mj )) = a( 13352) e m é orientada; logo,
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dÇEMZI2)=O.

Observação. ”De acordo com o lemaanterior,

' ' ' _, 13ml 11 n—l —+...
é um complexo de cadeias e é de interesse computar a hg
mologia do complexo de cadeias, o que é feito no próxi-
mo capítulo. Para tanto, é necessário conhecer as va—

riedades diferenciáveis fechadas cujas classes de bor—
dismo não orientado geram B. A álgebra B é uma álgebra
polinomial sobre determinados geradores (veja o finald:
capítulo). Além disso, é preciso saber os valores dadº
rivaçâo, d sobre os geradores de B.

O conhecimento dos resultados citados completa o

capítulo.
*

.

Inicia—'se o estudo das variedades diferenciáveis
P(m,n) definidas por A. DOLD e Q(m,n) definidas por “(J.T.

C.'WALL.

Sejam Sm: ((xº, xl ... xm) : ião xã=l)*c Bºª"

e CP(n) o espaço projetivc complexo com” coordenadasho—

mogêneas (zº zn). Considere o difeqporfismo

S: SmeP(n) ——+SmeP(n) dado por Sl(xi,z) = (ar,?) on—

de "i é ocomplexo conjugado de 2, e a ação de Z2 sobre

Smx CP(n) induzida pela involução S, isto'é,

Zz: Smx CPM) —º—> Smx CP(n)
$

(0. x, 2) —-——--—-v (xm)O

(1, X, Z) Ól' (—X,í)
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O grupo 22 é'um grupo de transformação que atua

livremente sob're-SmeHn) e é descontínuo. Aeeim,
m

'
'

,

P(m,n) :Lªg—Eºll admite
2 ,

estrutura de variedade diferenciável de dimensâo(m+2'n).

P(m,n) é fechada pois “Siª e CP(n)' são compactas.
(BRICKELL—CLARK, 95)

Seja T: Sm —-r Sm diferenciável dada por T(xº,xl,

..., xm): (xº, ..., xm—l' 7 xm)._ A aplicação diferen-
eiável (x,z) -—+(T'x,z) de SmeP(n) em Smx-CP(n) é coª
patível com a— ação de 22 e induz uma involução difereª
ciável A de P(m,n).

,

Defina Q.(m,n) como a variedade diferenciável o_“g

tida de P(m,n)x.' [0,3 pela identificação de (-p,0) com

(Ap,l) para cada;: de P(m,n). A dimensãolde Q(m,n) é

m + 211 + l.
A projeção ªí!: P(m,n)x [0,1] —-> [0,13 É compatí—

vel com a identificação feita em ,P(m,n) e com & identi
&

ficaçâo dos-pontos O e 1 de [DJ:]. Assim“, ª'll' induz
1“ diferenciável e tal que

a fibra fã.—lh) =P'(m,n) para cada t 5 Sl.
uma aplicação P: Q(m,n) —.> S

Lema de Dold 1.2.-
,

'

i) ªm gímpar eu É p_eg, P(m,n) É orientada e
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A inverte ª orientação dº P(m,n).

ii) H*(P(m,n):22) tem dois geradores e _e_ d _d__e_ ª
mensões 1 g 2 respectivamente e tais que cm+l=0, dn+l=0

iii) ª classe total ªº Stiefel-Whitnex ªº P(m,n),

W(P(m,n)) : (1+º)m (l+c+d)n+l
(Veja a prova em (DOLD».

Lema de WALL 1.10.

i) H*(Q(m,n» tem três geradores x,c,d gª dimen—

' sões 1,1,2 respectivamente _º tais que 12=O, cm+l=cmx,

ii) & classe total ªº Stiefel—Whitngx gg Q(m,n),

w(Q(m,n))= (l+c+x)(l+c)m"l (l+c+d)m+:L (maº)
(Veja a prova em WALL)

Observagã . A prova de WALL utiliza argumentos de se—

quência esPectral. Os geradores c e d de H*(Q(m,n):Z2)

recebem as mesmas letras dos geradores de H*(P(m',n)=Z2)

'pois os primeiros geradores induzem os geradores doamel

“de cohomologia de P(mgn).
E fundamental frisar que o gerador x é induzido
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por P do gerador ueHl'(Sl:Z2). Note que w'1(Q(m,n.)) : x

e veja o diagrama .comutativo

lHl(Sl:Z) '
H (!.-“Z) : H1(Q(m,n):z)

red.mod2 red mod 2

Hl( :Z )
H1(Sl:22) _

P º », H1(Q(m,n):22)

X.H1(F:Z2)(u) wl(Q(m,n»

O gerador u e H1(Sl:22) é redução mod2 de um gerª
dor veHl(Sl:Z). E o mesmo argumento do lema 1.2. A

primeira classe de Stiefel—Whitney de Q(m,n), w1(Q(m,n)),

é redução mod2 de Hl_(F:Z)(Iv)'€ H1(Q(m,n):z).

Se tu é ímpar e n é par, P(m,n) é subvariedade coª
pacta de codimenaâo l em.Q(m,n-), imagem inversa deum poª
to em 81, orientada e com fibrado normal trivial em

Q(m,n). Como ]:Q(m,n):12.e 13, dE)(m,n):]2 = Eª(-m,n):lz.

A.DOLD, definiu os geradores de 11 de dimensão ím—

par como segue. Seja-(2k—l) um número ímpar com k não
uma potência de 2, isto .é, k é da forma' 2r'1(2s+1) com

alo, Então, XZk—l é a classe emTLde

V2k_1'=P(2r—l, 2rs)

Defina, nas mesmas “condições, sz como aclasae em

.

TL de:



M2k=Q(2r-l, zrs)

Note que (2k—l) e (2k) são reapectivamentees
dimensões de P(2r—l, 2rs) e de Q(2r-l, 2rs); Como (zºº-1)

é ímpar e 21.9 é par, P(2r-l, 2rs) é orientada e, pelo
que foi visto, d(X2k)=X2k_1.

Lema 1.11. º elemento X2k _é_ indecomgonível ª“.
Prova.. Sezjam wl... w2k as classes de Stiefel-Whitney de

Q(m,n), onde m=2r-l e n=2rs. Considere wi,i=l ...
(2k) como funções simétricas elementares nas inde—

terminadas tl ... tzk' *A fórmula l+wl+ ... + w2k =

1: (l+tl) (1+tâk) determinantes funções simétri—

cas elementares nas indeterminadas ti, i=l .'.. 2k. Os

polinômios em wi, i=='l ... 23 são os polinômios simétrl
cos em ti, i=l ... 2k.

Sejam ? e »» elementos de dimensão ]. de H*(Q(m,n)=22)

tais que c:)z-M) e d:)lv, onde c e d são, juntamente
com x, os geradores de H*(1Q(m,n):z2). Então 1+ c+d =

=(l+)1)(lz+v).o
Como w( Q(m,n)) " l+wl+... + w2k =

(1 + c + x)(.l+c)m_l(l+c+d)n+l :ll

(:]—HH):)(:L+c)'.n""l (1 + P>n+la+wml

as indeterminadas fºi, i=l..,. (2k), das quais os wi iª..
'_' “,,,,le são funções. simétricas elementares são tomadas
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como (c+x), c(m—l vezes), P' v (n+l) vezes

o polinômio 82k= tªk + + tªí é muito impo;

tante .

82k(Q(m,n)) = (c:—nz)m+2n'"l + (m—l) cm+2n+l

m+2n+l ++ (n+l)()1 m+2n+l>v

desde que 2k=m+2n+l.

E claro que os coeficientes são tomados em 22.Lg
80,

( c+x)m+2n+l + m+2n+1 m+2n+lª2k( º(myn» : P» + V

pois m é ímpar e n é par.

m+ 2n+l m+2n+l
(c+x)m+2n+1 : 1 cm+2n+l - i xi __

í=0

= cm+2n+1 + (m+2n+l) cm+2nx

os demais termos são nulos pois x2= O.

cm+l : cmx

cm+2=cm+lx= cul x2=0 =>cm+ª=0 se 1322.

m+2n+l=o' e, como (m+2n+l) é par,!) seg-uªComo n; o, c

do «termo do segundo membro da igualdade acima também é

.

'nul-o.

Segue que -

" * m+2n l82k( Q(m,n)) : ][
+ + vm+2ffl+l

Para provar que sz é indecomponível em 7) basta
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mostrar que

(52k(Q(m,n)), pQ(m,n)> = 1, pelo TEOREMA DE THOM III.
Para tanto, defina sr=ur+vr e note "que

s 5 (uw) sr+ (uv) Sr—l (mod2) pois (u+V)sr +(W)Sr_fr+l

(u+v)(ur+vr) + (uv)(ur":L + vr'l) =ll

r+l r :- r+l+uv +vu +v +ur V,+ uvr E'II G

Eu +v (mod2)

Se p e q são inteiros não negativos, defina

(pãº) =3-Eêf—ã—Z—ª se (p.q)#(0,0)
<m1=

]. se (P9Q)=(Ó90)

e então

9 ““=- (s,r— Zs—ljr (u+v)r'2s(uv)s(mod 2)r Cªsi-£- 2

(prova por indução sobre r)

r=l, s1=u+v= (0,0) (uw)

suponha &. expressão válida para todos os naturais meno-—

res do que r e recorde que 'er(u+v) sr_l+(uv) ªr...-2 (mod?)

pela hipótese de indução,

s “"=“ É 1 £s,r—2s—2)- (u+v)rf2?'l(uv)s(mod2)
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.=.
1
«(s,r- 28 -— 3)(u+v)r-2S—2 (UV)S (mºd? )

«[a, r-2s-2]-' (u+v)r"28 (W)8 +

+ Z r (s,r—2s—3)(u+v)r—2(s+l) (uv)ª+l(mod2)
OésAã-l

sr % ÍL—

r («[a, r .. 23 —- 2]+—(s-1, rés—l))(m+v)r—28 (mv)8
0-484-5—1

(mod' 2)

.pela relação de Stiefel— dos coeficientes binomiai's.

(aguas—2) + [s—l, .r-25—1] = [s,r—Zs-l) e

s E 2 r £s,r—28— l)(u+'»rr"2s(uv)s (modº 2)cªsª "2-

82k(Q(m,n))=y + º) =

|! _ '_ 2k-s
_

s :Oé-stís'ZK 2.5 lh”), ():N)

: Oéêzk-Es,2k—2s—1]—c2k's dª =

" D' 8 “1—1. O
B+H

D;5

pois:

c2k—szcm+2n+l—2s : 0 se m+2n+l—2sêm+2

<=> 2n+l .- 2ezs <=>2n-1a2s<=>sén--12-<=>sén_1'
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5se sàn+l, & =O pois dn+l : 0

Finalmente, <£n,m]— cm+l dn'PQ(m,n)>. =[n,m]- '

já.

m+l dnque c é o gerador na dimensão (m+2n+1)
“ r r

'

2 s+ 2 —1r r= 2 .. :(nun) £2 s, 1] ( 2r_l _

)

v ' £ 1Escreva. s em potências de 2, isto é, s: 2 ªi 2
1=Q

onde a.:O ou 1, i=o...l,
2r—l = 1+2 + + zrª

A

1 º r '2rs-+(2r—l)=l+2+ ... +2r— + Z a.. 2+1
1 o 1

Pelo lema que vem a seguir, '

zrs+2r-1 __ .

(
rar-1 ):1 (mod 2)

o que prova o lema.

m 1Lema 1.12. Seg'a p gª grimo _e_ sega &: “Z a»l p ªi=0'
'” ib= [ bi p -(O£a.i, bi «: p. Então
i=0

- b. _b _ m
» 1( ) = “T!" ( )

'
mod pª i=O ªi

. ' '
,

P _ "'l poo( “'I-H+]. :Prova. Como p e primo, (i) .. Biu—Lilêuá .. O

modp se Oziáp. No anel de polinômios sobre uma indº
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terminada Zp [le,- tem—se (1 + x.)? == 1 + xp '

' >f«——..#F_d._' ,

Por indução eobre i, segue facilmente queeanEcj,

i i
- ”(ªvªliª-ª = 1 + Xp

Além àieªâãªámªzpíbi],

...1- & ”“ação-*fªªúí
m 1 -

.

b ião 'Pirpkªªª m
. bi p1(l+x) =(l+x) : "YT' (1+x) :

i=º

m 1 “D. m 1 b.
: qr [(1+x,)P,,1 = «11 (UXP )1 =

1=O ' 1=0

b.m 1
= CW E ( ; )JCSP

1=O s=O

O coeficiente de xª “na expansão acima de (l+x)b
111 b.

em ZpEx] é ºlT »( aã) e o coeficiente de xª na expan—
i=0

são do binômio de Newton (l+X)b em ZEX] é (ª). Aigaaª

dade mod p segue .

Observagão, É válido que <r32k(RP (2k)), PRP(2k)> =1

(STONG, 97)

<82k—1(V2k—l)' PVZk 1) = 1, onde k—não é potênciada 2.
' '

(A. DOLD)

Merece citação 0 seguinte teorema de A. DOLD:

"Para cada número natural 1, que não é da forma. 22 al,
sejam os números inteiros r e s. expressos através de
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i+l=2r(2s+l)
Seja

P(i,0)=RP(i) para 1 paresP(i) = P(2r-l, s2r ) _para 1 ímpares

P(i) é uma variedade diferenciável compacta de dimensão

i e xi indica sua classe na álgebra TL.

A álgebra “pode ser tomada. como álgebra poling
mial 22 [:x2, x4, x5,..—.j nas variáveis x

"
.O.

1, i=294959698

A.DOLD ressalta o fato de que a escolha feitada
variedades acima para a geração de "Quão é univocamente
fixada. Resulta da prova do teorema que, por exemplo,p_q
dem ser tomados P(2,2) em vez de P(6,0) na dimensão 6 e

P(5,2) em vez de P(l,4) na dimensão 9.

Lema 1.13. ªº 11 _e'_ potência de 2 então

RP(n)x RP(n) N CP(n).2

Prova. Basta mostrar que os nú,;neros de Stiefel—Whitneyda
4%

RP(n) x RP(n) e de CP(n) são iguais. (TEOREMAÍDE THOMIII)

Como n é potência de 2,

w(RP(n)) : l+a+an,
onde a é o elemento não nulo de H1(BP(n):Zz) desde que
o grupo Hi(RP(n) :22) é cíclico de ordem 2 para Oéién e

e' gerado por aª, (MILNOR, 42 e 51).

Da mesma forma, w(CP(n)) = l+ ou» (:(n
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onde oc & H'2(cp(n): z2), (MILNOB, 169 8171)

O único número de Stiefel-Whitney não nulo de

CP(n) é (qª, PCP(n)>= 1, pois ocª é o ”gerador de

H2n(CP(n): z2).

As classes de Stiefel—Whitney do produto carte—-
siano RP(n) x RP(n) são dadas por

wk(RP(n)xRP(n)) = 120 Wii (RP(n))wa i(RP(n))
(MILNOR, 54)

w2n(RP(n) :: RP(n)) = wn (RP(n)) :: wn(RP(n)) :
= w (RP(n)) (gwln(m»

'pelo isomorfismo do teorema, de KUNN'ETH.

<w2n(RP(n) X RP(n)) ' PRP(n)xRP(n)>

= <Wn(RP(n» © Wn(RP(n»9 PRPÚ'I) © P'RP(II)>

= Unªm“), PRP(n)> »'< wn(BP(n)-)'PRP(n)> ªl
w1(RP(n)x RP(n)) = 1 © wl.(RP(n)) + w1(R_'P(n)) ]. "

=1©'a+a-©l
[wlmpmn RP(n))jºn (1 © na © Dºª :

(ªnª) (:|. © Mªua © nª
3“—

Como n= 2j para algum j, (ºnª): (223 ) =O modêpelo le-
ma 1.12.
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Os demais números de Stiefel—Whitney de
.

BP(n) x RP(n) são trivialmente nulas. O lema está pro.—-

Vado.

Observagao. Note que X2k—le B pois X2k—l e a classe

em “de V2k-l' que é orientada. (k não é uma potênciadª.
2). Lembre que r(.CL) CB.

Pelo que foi visto anteriormente, se k não é po—

tencia de 2, X2k= Elizkj2éB.
Seja 1123“ a classe em “de 1213123). Pelolena. aº

terior, 1123 . ij = [RP(2j)x RP(2j)]2= termº)]? cº
mo CP(23) é orientada, Xâj e B.

Observagão. Na verdade, RP(n) :: RP(n) «12 CP(n)VneN.

A iâéia da prova e' a mesma da prova do lema antg
rior. A computação dos números de Stiefel—Whitney, no

caso geral, é tediosa e extensa além de exigir um formª
lismo correto .

Cheer—vagão. Definiu-se uma classe Xi em 'Ylem cada dimeª
são que não é da forma Zj—l. Todas as Elªs-ses Xi aasim

definidas são indecomponíveis pelo lema lÁll e pela ob—

servação que o precede. TLé álgebra polinomial sobre
Xi (STONGy 96). Para maior compreensão e facilidade,c_i_
'ta—se abaixo o resultado de (STONG, 96)

”Sejam variedades diferenciávei—s fechadas M? de'
. N . . j . i -

__ __dlmensao 1 (1%2 -_l) tals que ( si(M ), Fmi > — l.
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Então, 'YL é álgebra polinomial sobre as classes de M1.Se

variedades Nl (i;!2j—l) também constituem um sietema de

geradores, então <si(Ni), ? i ) .= 1.
' N

Defina B" como & álgebra polinomial sobre os ge-
23 já definidos. Em B", a de—
2 .

rivação d está definida e é determinada pelos seus valº

radores sz, X2k—l e X

res sobre os geradores, isto é, se k não é uma. potência
de 2,

d<x =o2k—l )

d(X =X2k) 2k-1
. . X . = . d. X . =O&sz 23) 2 Xza ( 23)

Defina B' como o conjunto das classes em TL tal
que todos os números de Stiefel—Whitney com (wl)2 como

um fator se anulam. Se wl é reduçâo'vmodZ de uma classe
w com coeficientes inteiros então (w1)2= 0 desde que w2=

(_l)dimw . dimww2 : O.
Tem—se, então, que. B C E'.
Como a álgebra B contém todos os geradores da ál-

gebra polinomial B", 13" CB.
.

O teorema principal do capítulo é dado a seguir
sem demonstração .

TEOREMA DE WALL 1.1. E" :B : B'

Observagã .. A prova do teorema está em (WALL).

O teorema utiliza técnicas elaboradas introduzi—
das por R. THOM.
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O último resultado do capítulo é o seguinte

Lema 1.131». Uma variedade diferenciável fechada _e_ orien—

;b_a_d_a_._ V de dimensão (n—l) P_ºÉÉ. ser obtida, pela constru—

çãº dº lixº 1.3 _d__e_ alguma variedade diferenciável fecha
É?. M de dimensão n, cujª primeira classe de Stiefel-
Whitney É redução mod2d_e_ uma classe com coeficientes in_-

teiros, g _e_ somente se, 2V—JO, isto É, 2EV] : O ªgil.
A prova está. em (WALL-).



CAPITULO 2

OS TEOREMAS PRINCIPAIS E SUAS APLICACOES

O objetivo do capítulo é a prova dos seguin-
tes resultados principais:

a) .Qnâo contém elementos de «deu 4.

b) duas variedades diferenciáveie fechadas e

orientadas de mesma dimensão são cobordantese
e somente se os números de Stiefel—Whitney e de

Pontrjagin de ambas são iguais.
São dades diversas aplicações dos resultados

Bºbo
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A álgebra B, definida no capítulo anterior, é uma

álgebra polinomial sobre os geradores sz, XZk-l e

X j' X j' A derivação d, definida em B, é determinada
2 2

pelos seus valores nos geradores de B que são, respecil
vamente,

ª(xzk) ' X2k-l
d(X2k_l) : O (k nao potenc1a de

2)
d X . .X =:O(

23 23)

d dAlém disso, -—-+Bn —-—-+Bn ——-+Bn_l ——-> ... é um com-—+l

plexo de cadeias. Tem sentido falar da homologia de um

complexo de cadeias. A computação da homologia do com—

plexo de cadeias citado é fundamental para a demonstra—

ção dos principais resultados do capítulo.

Lema 2,1. ª homologia ªº complexo de cadeias
d d

ooo—“*En+l—_$ Bn—Bn-l—ª...
É uma álgebra polinomial sobre gg geradores sz. X2k'

Prova. A álgebra B é o produto tensorial das álgebras

a) polinomial sobre os geradores sz, X2k—l com d(X2k)=

: X d(X ==O para k não uma potência de 2.2k—l' 2k-l)

b) polinomial sobre os geradores X
3 .X 3 com

2 2
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A homologia de (b) é (b). A homologia de (a) é uma

álgebra polinomial sobre os geradores sz. sz. De fato
as relações

i) à(sz . X2k) : d(X2k) . X2k+ X2k d(X2k) :
= x2k—l ' sz * sz. ' sz-l "'

==2X =O.21: ' Xen-1.

: sz-l . sz—l ;! O (sz—l é gerador)

iv) d(X2p . Kººl): à(sz) . X2q+x2p d(X2q) :

: X2p—l X2q+ sz X2q_1;€ 0, (pois

são elementos linearmente independentes na dimensão

(2q4-2p-—1». Comprovam a afirmação feita.
Desde que se está trabalhando sobre o corpo Z2' sg

gue que a homologia do complexo de cadeias é produto
tensorial das homologias de (a) e (b).

O lema está provado.
E oportuno recordar alguns conceitos de (MILNOR eª

pítulo 16). Tal lembrete é feito agora e não juntamen—

te com os pré—requisitos. Acredita—se que agindo assim,
a compreensão do texto é melhorada.

Uma partição I de um inteiro positivo k é uma se—

quência não ordenada de inteiros positiVos 11... 18 com
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soma k. 0 conjunto de todas as partições de um inteiro
positivo 1: é notado (Mk). O número de elementos de

Mk) é notado p(k). Um refinamento da partição iruisde
um inteiro positivo k é uma partição de k da forma wl ...
WS cºm wl E Í:“,(il), "o, (USE. c“(j—s).

Se M é uma variedade diferenciável fechada e orie_r_1_

tada de dimensão n: 41: então, para toda partição I de k,
9. classe característica SI(p1(M)'”" pk(M)) € Hn(M:Z) é

notada brevemente por sI(p(M)), onde pi(M) i=l...k são

as classes de Pontrjagin de M.

O número inteiro ( sI(p(M)), PM > ,

onde PM é a classe fundamental de homologia de M, é no—

tado por sI(p) [M].
Se 1 não é partição de k, convenciona—se que

sI(p) [M:] = 0.
Com esta convenção, é válida a fórmula

1 I=IsI(p)]:M1 x )( Mtj : z ªll(p)EMl:-]
l'" t

s1t(p)EMtj onde Ml'º'Mt sao variedades diferen—

ciáveis fechadas e orientadas de dimensões 4kl""'4kt'
respectivamente. A somatória é tomada sobre todas as
partições Il... I cuja justaposição, seja 1.17

Pela convenção feita, o termo

sll(p)I_-_Mlj sIt(p) [Mt] so,
a menos que 11.6 €T(kl),..., It 6 ªW(kt). Isto prova que

sI(p) [Ml'x x Mt ] = O ,a menos q1e
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I seja um refinamento de klºªº kt“

Para o caso particular em que Iªkl'º'kt'
skl"'kt(p) [Ml x ... vx Mt] : Skí(p) [Ml—:| ....skt(p)]'_iiltj

Considere o eSpaço projetivo complexo C!?(Zk) que
é uma variedade diferenciável fechada e orientada de

dimensão 4k. Então,

sk(p)[01>(2k)_'_l = 2k+l.

: 31... as. beJam Il*'º" Ip(n) as partiçoes de n nu-

meradas de tal maneira que se 1 é um refinamento det
IS então tê:s. Pelas considerações feitas acima.

slt(p)ECP(Is)j = o 'para tás

“s1t(p)EC P(It):l %. O e é ímpar como

produto de números ímpares.

De acordo com a numeração das partições de.n,teM—

-se que a matriz (s1(p)[CP(J):l), I, Je<1T(n) é triaª
gular com determinante diferente de Zero e ímpar. O

determinante é o produto dºs elementos da diagonal que
são ímpares .

Não esqueça Que os números inteiros sI(p)[)Çj an—

teriormente definidos para uma variedade diferenciável
compacta sem bordo e orientada de dimensão nA=4k, são
combinações lineares dos números de Pontrjagin da va—

riedade e reciprocamente,
O próximo lema justifica essa recordação.



Lema_2.2

1) Todo elemento de ikãlàd _é_ univocamente repre—

sentado por ª polinômio gg CP(2k) com coeficientes _ell

Z2.

ii) Fixada uma dimensão n, múltipla d__e_ 4, c espe;
(lí_º___1'd)n—imd

_o espaço dos números de Pontrjagin reduzidos mod 2.
_ç_c_>_ vetorial dual ªº espaço vetorial sobre Z2

Prova. Observe que %%- é não trivial em dimensões

múltiplas de 4. Fixe uma dimensão n, múltipla de 4,i_s_

to é, n: 4k para algum k.

Beja 1 uma partição de k e defina pI:(kerd)n——
-—> 22 da seguinte maneira. Se Mio—«2 M' então todos os

números de Stiefel-Whitney de M e M' são iguais. Em

particular, se [_sz : ]:M'jz & (kerd )n e se 1: il'”jr
entao ( w2il (M) . w211(M) ... w2i (M) .wzi (M), pm) =

r r

= < w211(M') . w211(Ml)... w21r(M' ).w2ir(M' ), PM.) , 0ª

de PM e Hn(M:Z2) e pM,eHn(M':ZZ) sãoxas classes fun

damentais de homologia respectivas de M e M' . Fica bem

definida
pI([M32) = < w2il(M) . wºil(ld)...w21Www MWM)

Se M é orientada e 1:sz & (ker d)n, tem sentido o

número de Pontrjagin

<p11»(M) pix-(M), VM) , onde VM GHn(M:Z) e
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a classe fundamental de homologia de M, que dá a orien—

tação de M. Como a re dução mod 2 da classe de Pcntrjagim
. . . 2 2

(MILNOR, 181) e como a redução mod2 de VM é PM (MILNOR,

274) segue que o número inteiro

(pilulª) pirulª), 9M>

reduzido mod2 é pI( 1332), desde que o diagrama abaixo

2:

Zz

onde as verticais são as respectivas reduções mod2. As—

é comutativo

Hn(M:Z) :( Hn(M:Z) __íaZ.)

nª(Mzzz) an(M:.Z2) ___<__>___,

sim, fica justificada a notação pI para a aplicação de—

finida.
*

pI:(kerd)n-—-—rz2 é Zz-linear.
Isto é evidente pela definição de pI.

Define—se sI:(kerd)n—-+ 22 como uma adequa—

da combinação linear sobre 22 das aplicações pI de tal
modo que, quando M é orientada e ]:sz e (ker d)n, a rg
dução mod2 de SI(p)EM:| seja exatamente sI(EM32 ).

Um elemento de (im d)n é representada por uma

variedade orientada de dimensão n cuja classe em 57- tem
ordem 2. Todo número de Pontrjagin de uma variedade
orientada, cuja classe em .Qé de torção, é zero. (MILNOR,

217). As aplicações ;)I e SP que estão definidas sobre
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(im d)n C_(ker d)n , .ígãoinulas sobre (im d)n. Assim estão

definidas, de, maneira natural—, 31,351 de (kªd ) +z2

tal que o'diagrama comuta

ª(p )8I I(kerd)n ——->— 22

)

(kªrª) 6551)

onde a vertical é a aplicação canônica de (ker d)n——

(ªªi-%% >n

Se J: 31... js é uma partição de 1: então CP(J) :
=CP(Zjl)x ... )( CP(ZjS) é uma variedade orientada de

dimensão n como produto cartesiano de variedades orieg
tadas. Assim, [CPU-):]2 e (kerd)n e [CP(J):]2 re—

pressente. um elemento de (kerd )nim

ker d
T—md )n é expresso uniVOcamente

como combinação linear (sobre Z ) de X2. ... X2. onde

Todo elemento de (-——--

jl...js é partição de k. Não esqueça que 'Xâk são gerª
dores de álgebra (kÍ—ã—% ). A correspondência entre

2 2 _ . . ,CP(J) e ijl... X2js , «1-31... JSGºW(k), eumacog;

respondênoia biunívoca; Para provar que todo elemento

de (kerd) é representado univocamente como combina-'

(kerd)ção linear dos elementos de representadospar
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]:C P(J)j , J e <if(k), basta mostrar que tais elementos en

(kerd). â ' a ' de end .imd n 8 o line rmente m p entes

Seja uma combinação linear com coeficientes em Z2

kerd)
mde tais elementos de ( i n' isto é, seja

-. CPJ id =oJezºn(k)aJ ([ ():!2+ mn)
Se- I 6 CNIC),

A_I( JeXMk) aJ .( ECP(J)]2 + imdn) = o

JeZqu) % - êI(ECP(J)'_'|2 + imdn) : o»

E . (cru) ):oJecrr(k)aJ _SIE jº
Considerando—se todas as partições I EªTKk), ob—

tém—se um sistema linear homogêneo com p(k) equações

cujos coeficientes são sI( [C P(J)]2) e cujas incógni
tas são os aJ, Jeº'lT(k).

Sabe—se que a matriz (sI(p)EC P(J)j) I,J emk)
escrita em uma ordem preferida tem determinante ímpar
e diferente de zero. Escrevendo o sistema linear homo—-

gêneo na ordem em que a matriz acima é dada, tem-se que

a matriz dos coeficientes do sistema é diferente de ze
ro em Z2' pois as entradas da matriz dos coeficientes
sâo reduções mod2 das entradas da matriz (sI(p)EJP(J):I).
Um sistema. linear homogêneo com matriz dos coeficien—
tes inversi'Vel admite somente a solução trivial e, por
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“tanto, aJ=O, Jêºn(k).
Friso—se que, se é dada uma combinação linear

z aJ(]:CP(J):12 + imdn)= O,

em que não comparecem todos os elementos da forma

[O PM)-__!2 + im dn, completa-se a combinação linear com

todos os demais elementos da forma EC P(J)_'_]2+im dn Prâ
cedidos de constante nula. Então, a prova é a. mesmang
va feita.

A parte 1) do teorema está provada.
Quer—se mostrar agora que o espaço Vetorial dual do

espaço vetorial (ªª-%)n sobre Z2 é constituído somente

de aplicações pI, I eºtT(k). Para tanto, considere um

polinomio 2 &.J . (EC P(J)__I2 + im dn) tal que toda apli-
cação 51, I€4T(k), se'anul'a. Pela parte 1), todo ele-
mento de (%%-%— n é escrito univocamente na forma aci—

ma. Complete o polinômio dado para E a .(EPÇDJ +
J eadk) J 2

+ im dn), colocando coeficientes nulos nos demais ele-
mentos que não compareciam no polinômiowanterior. Toda

aplicação 51, I e ªiT(k) continua a se anular—sobre 0 pº
linô'mio completado. Toda aplicação sl 1 e «f(k) também

se anula sobre o polinômio completado. Seguindo a par—

te final da prova 'de i), segue que aJ=O, “Jeqr(k) e o

polinômio dado é então 'o polinômio nulo.

Se o cºnjunto dos elementos de (%]—â— cºm a pro—-)n

priedade de que toda aplicação 51, I e e“(It), é nula ,so—
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bre os elementos do conjunto e se este conjunto consis—

te somente do elemento nulo, então as aplicações 331,

I €4T(k), constituem todo o espaço vetorial dua-1 de

(kªrª)
A prova de ii) está completa.
Lembrando & sequência exata de ROHLIN aªn-Em

vêm os teoremas principais.

TEOREMA 2.1. º não contém elementos ªº ordem 4;

Prova. Seja o enm de ordem maximal 2n. Suponha. que

nàl. A composta Qm —r—+ Bm úd—"Bn—l é o homomorfismo

nulo. Logo r(c) e ker &. Como e é um elemento de tor—
ção de Q, todos" os números de Pontrjagin anulam—se so—

bre c (MILNOR, 217). Pela parte ii) do lema anterior,
r(c) determina o elemento nulo de (kªrª)m se m é mªltª
plo de 4. Se m não é múltiplo «de 4, é trivial que r(c)
(determina o elemento nulo de (kierd )

111” pois este é tri—

vial. De qualquer forma, r(c) e. im dm. =Pelo lema/1.14,

toda classe de im dm é representada por uma classe e' c
ande ordem 2. Em outras palavras, existe c'enm com

2c' = O tal que r(c) =r(c') ou r(c-c')= 0. Da hipóte—
ân nse de que nàl, (c-c') tem ordem pois 2 (c—c') :

: zªc - 2ª"l . 20" =. 0. Pela sequência exata de ROI-ILIN,

cºmo (c-c') e kerr, ekiste & enm tal que 2d: c-c'. Co-
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mo 2n.2d—.= 2n(c—-c' ) = 0, &. é um elemento de torção de cr-
dem .?Ml contra o fato de que c tem ordem. maxima]. 12h. A

Cóntradiçâo nasceu da hipótese de que nel. Portanto, n

não é maior do que 1 e Q. não contém elementos de ordem

4.
A prova do teorema está completa.

TEOREMA 2.2. Duas variedades diferenciáVeis Ml e M2 fe—

chadas _e orientadas são cºbordantes, isto _é_, [Ml] =ÉI2'J

gg _Qgg e somente ge M]. _e_ M2 têm gg mesmos números d_e

Stiefel-Whitney e g_ Pontrjagin.

33.222? A necessidade da condição já era conhecida de

Pontrjagin. A prova da necessidade está em (MILNOR,52,

53 e 186).
Suponha que Ml e M2 tenham os mesmos números de

Stiefel—Whitney e de Pontrjagin. A diferença [Ml] «- [135]

é um elemento de torção c de º(MILNOR, 217). Desde que

M]. e M2 tem os mesmos números de Stiefel—Whitney, pelo

TEOREMA DE THOM 111, r(c) : [mijº - 131232; 0. Pela

sequência exata de ROHLIN, como cekerzg, existe & € 9—

tal que 2d: e. Como o é de torção, & é uui' elemento de

torção de E).. Pelo TEOREMA ““DE MI—LN-OR, .Qnãd contém ele—

mentos de torção de ordem ímpar. Se 7xc=0, KEN—, 21d:

: 0, onde % ea ordem do elementolde torção c. ' Seja

il a'.s ,9.= a decomposição em números primos de 1. Sº
Pl ... ps

ponha pl==2, () que é válido pois anão é ímpar. Então,
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il+l i2 18
2% = 2 pz... ps

Considere pj, i=2,...,s. O primo pj é a ordem do
, il+l il 1“. iselemento de torção 2 . p ... pg ... pS d, o que

1

é um absurdo pelo resultado de Milnor. Portanto, 2?— =

i +].
2.1 . Pelo teorema anterior, (il+l) não é maior do

que 1 e %:ltisto é, 1.c==0 == [Ml] - [M2j .

O teorema está provado.

TEOREMA 2.,ã. Sejam M e V como _n_o lema 1.3. ª classe ªº
M E?!“ determina ª classe _d_e_ V _eª & .

22933. Pelo lema 1.5, os números de Stiefel—Whitney de

M determinam os números de Stiefel-Whitney de V. Pelo
lema 1.14, [211 = 2131] = o. A classe [vj de v em Slé
um elemento de torção e todos os números de Pontrjagin
de V sâo nulos (MILNOR, 217). Pelo teorema anterior, a
classe de V em [lé determinada pela classe de M em 'Y'L .

Se M e V são como no lema 1.3, foi mostrado 'no cª
pítulo anterior que a classe de V em "31 é determinadag
la classe de M em ”a, o que motivou a definição da der;
vação d da álgebra B. Da mesma maneira, o teorema antª
rior motiva a definição de d' :Bn —-+ an, d'([131]2) : [V].
E evidente que d' assim definida é um homomorfismo.

TEOREMA 2.4. 9 triângulo ªº lado é exato. 9; ——->Ví
2



Prova. A exatidão de (2,r) é evidente pois é a sequência
exata de ROHLIN. A exatidão de (d' ,2) é a condição ne —-

cessária e suficiente do lema 1.14. Besta provar que

D- —£r. B lil—'rº- é exata. Desde que todos os números “de

Pontrjagin de V são nulos, kerd: ker d' . Como dor : O,

imr c' ker & : ker d'. Desde que V é orientada, im dcim r.
Pelo lema 2.2, cada classe lateral de imd em kerd é re—
presentada como um polinômio em [C P(*2k)j2 . Um polinô-
mio em [C P(2k)___]2 e' representada por uma variedade difg
renciável fechada e Orientada. Lógo, kerd cimr e

ker d' (: im r.
—

O teorema está provado.

A seguir, são dadas algumas aplicações dos teoremas

principais do capítulo.

Corolário 2.1. ª multiplicação 513: gg comutativa.

Prova. Sabe—se que a multiplicação de .C'Lé anti comutativa,
isto é, [Mlx MZ] [Ml] . [MZ] :

)(dili). ( dim MZ)

"

IF u- EMQJ — [Ml] =

Il (_l)(dimM1) (dimMz) Bªzºº Mlj .

A iziultiplicaçâov em fl é comutativa quando 'um dos fatores
temdiinensão par me de ordem 2. 'O grupo de bordismo

orientado nn é 'finito'se n não é múltiplo de 4,,.pelo TEO—

REMA DEMILNOR 11. Em particular, a2k+l é finito e,- po;
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tanto, todo elemento de íí2k+l é de torção. Pelos teo-

remas de Milnor I e 2.1, a ordem de um elemento dºíªk+l
é2.

A proVa do cºrolário está completa.

Corolário 2.2. ªº M É uma variedade diferenciável fecha
o e orientada de dimensão 3 então M borda, isto g,93=o

Prova. As partições do número 3 são 3, 21, 111. Como M

é orientada, wl(M) : O e, assim, wl(M) . wl(M) . wl(M)=O

w2(M) . w1(M) = 0.

Se M é uma variedade diferenciável fechada de di
mensão ímpar então a característica de Euler de M,

'X(M)==O. (VICK, 164). O número de Stiefel—Whitney de

M <w3(M), PM) E 'X(M) mod2 e, portanto, é zero. Co-

mo, em dimensão três, não existem números de Pontrjagin
não nulos, pelo teorema 2.2, o cºrolário segue.

Observação. O mesmo resultado é válido para variedades
diferenciáVeis fechadas não necessariamente orientadas
de dimensão 3. O cômputo dos números de Stiefel-Whimny
usa as fórmulas de WU.

Dizer que lille/IM2 é equivalente a dizer que Ml pg
de ser transformada em M2 por um número finito de cirug
gias. O resultado estabelecido está dizendo que: dadas

duas variedades diferenciáveis de dimensão 3, uma delas
é obtida da outra por um número finito de cirurgias.
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Corolário 243. Toda classe gªnsobre & qual todos gg
números 9.2 Stiefel—Whitnelgue contém ª primeira elas-
âe 9.9. Stiefel-Whi'çney como fator, são nulos contém va—

riedades orientadas.

grªal. Lembre que B' é o conjunto das classes de 11 sº
bre as quais se anulam todos os números de Stiefel—
Whitney, que contêm o quadrado da primeira classe de

Stiefel-Whitney como fator. Pelo teorema 1.1, E' = "B.

Se o é uma classe em “que satisfaz a hipótese então
e EB' :B. Pelo lema 1.5, d(c)=0. Pelo teorema 2.4,

c 'eimr, o que prova o corolário.

Corolário 2.4. ªº M é uma variedade diferenciável gg —

chada de dimensão 11 então existe N fechada e orienta—

93. de dimensão 2n tal que MxMw2 N.

Prova. Em 11, EM:: M32 = ['sz . [:sz é expresso comer

o quadrado de um polinômio sobre os geradores de “,
[R 1>(2k)j 2 e [v2q_132. o quadrado de um polinômio

sobre os geradores é igual ao mesmo polinômio sobre o

quadrado dos geradores pois está.—se novamente com coe—

ficien'besem Z2' Como EB P(2k)jâ : [C P(2k)32 e

CP(2k) e orientada. juntamente com V2q_1, 0 resultados:;
gUEO

Corolário 2.5. _(_)_ p_roduto de uma classe x ª “' gueºªtêm uma variedade orientada, por uma classe y 5 13 CTI,
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gue" não contém “variedades: orientadas, É uma clasê'e

ª“ (Ele não contém variedades orientadas.

Prova. :: e imr clã e, pelo lema 1.5, d(x)=0. Suponha

d(y)=0, y e. ke—r'd: kerd' = imr o que é um absurdo.
Logo, d(y),1.0 e d(xy)=xd(y);€ 0. Assim, xy gª kerd:
= ker d' = imr, o que prova o corolário.

Corolário 2.6. Suponharlue uma variedade diferenciável
fechada É. orientada M de dimensão n possa. ser mergulha—

dª 23 RP com fibrado normal trivial. Então M borda,isto
é, [)(]==o.

Prova. Para provar que [MJ _: 0, basta mostrar que todos
os números de Stiefel—Whitney e to'dos ,os números de

Pontrjagin de M são nulos. Pelo teorema da dualidade &

Whitney (MILNOR,41), wi(EP'ª) = ãí(m) onde é?““ é o fi—

brado normal trivial de dimensão (p-n) e íªm) é o in—

verso de wi(M).
WJÃM) : Vil—(M) ..

wzm : wl(M) . wl(M) + wªn)

llW3(M) wl(M)3+W3(M)

aw) : “wlw4+w1wº.w2am +w2(M)2+w4(M)

. o o o_ o o . o _o o

'N
*

WÍ(M)Q "
.wlCtm ªii-lm) +...+ wi_l(M)W1CM) + Wim

Como w—i(8P"n) = 0 : Wªll/I) “então, pela fórmula acima,
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Wi(M) = O, o que mostra que todos os números de Stiefel-
Whitney de M são nulos. Se 11 não é múltiplo de 4,03 nª
meros de Pontrjagin de M são trivialmente nulos. Caso

contrário, seja n==4k para algum k. Se 1: M #Rp é à

aplicação de inclusão,
i*(TRP)= TM () &P“n

iªªmpxap) = TM &) SP"“

p(i*(RPxRP))= pum © epª)
Pela naturalidade das classes de Pontrjagin

p(i*(Rpx Bp» : H*(i:Z)(p(RpxRp)) : 1

pois RPXRp tem & cohomologia de um ponto.

_
p(TM © Ep-n) = p(M) . p(5p'n)+ elementos de;ordem“ 2

(MILNOR, 175)
Como Ep—n é trivial, Mep—n) —_-lª

p(TM (+) &p-n) = p.(M) + (elementos de ordem 2)

Portanto,
1 : p(M) + (elementos de ordem 2)

2= 2p(M)
'

Segue que todas as classes de Pontrjagin de M são de 03;

dem 2 ou nulas. Seja I uma partição de 1: e considere

I'

j=1...r é nulo, não há o que fazer. Caso contrário,
41. 41

.

41 .

pi (M) G T 1 C H l”(lvlzz), onde T 1 é o subgrupo de
1 .

4. r .torção de H 11(M:Z), pois pil(M) e de ordem 2,» Deflna
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4.
11T --—->z

dado por <—— , piZW) Firm) n ou) onde

(ªuê & classe fundamental de homologia de M que dá a

orientação de M. Como Hom(T:Z)==O com T grupo de tor—

Çâº, Segue que

<p- (M) p. (M)“... p'. (M) n v ) = o
. ll , 12 'lr M

Mas

II

0:: (D. (M) ooo P. (M), Q >11 Ir M

o que mostra que todo número de Pontrjagin de M é zero.
O corolário está provado.

Corolário 2.7. ªº M É uma variedade diferenciável fechar
. N

'

_ 'n.93,3 orientada ªº dimensao n tal que H*(M.Z2)=!H*(S .Z2)

então M borda orientavelmente, isto É, [MJ = 0.

Prova. Para provar que [)€]==O basta mostrar que todos
os números de Stiefel—Whitney e todoscs números de Pan;
jagin de M são nulos.

Como & é Compacta e 22 é um corpo, pela dualidade
de Poincaré,“ H*(m:22)=H*(.,sn:zz) (mmon, 135). Como

Hi(m:z'2) , o a 1 An, é ' trivial, todas: as classes de Stiefel
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&

-Whitney de M são nulas exceto wn(M) e Hn(M322). 'A cª
n .

racterística de Euler de M, 'X(M) = 3: (“l)1 rank
i=0

H1(M:22) é 2 ou 0 conforme seja. n par ou ímpar. Se

PM & Hn(M:Z2) é. a classe fundamental de homologia de

M, o número de Stiefel—Whitney de M (wn(M),yM>= 0

pois é congruente & X(M) mod 2. (MILNOR,130). Provou—
—se assim que todos os números de Stiefel—Whitney de M

são nulos.

Se naº 0 (mod4) todos os números de Pontrjagin de

M são trivialmente nulos. Se n=4k, considere a se-
quênc ia exata .

'o —-—>Hq(M:Z) 22 -—+ Hq(M:Z2) --> Hq_l(M:Z) eu z2+ o

dada pelo teorema dos coeficientes univeràais para ho—

mologia (SPANIER, 222). Se q£0,n, Hq(M:22)=o' e

Hq(M:Z) © 22=O. Os grupos de homololgia de umavarig

dade compacta são grupos abelianos finitamente gerados
(GREENBERG, 173). Pelo teorema fundamental dos grupos
abelianos finitamente gerados, Hq(M:Z) é soma diretaóa

grupos cíclicos infinitos e de “grupos primários (ROTMAN,

193), isto é, H (M:z)='z (+)...© z © Z (9 (92q Pl Pr

Vq & N.

onde Pl'“ pr são números primos. Como Z © 22 =! 22,

:: d Í .= .ij © Z2 Z(2,pj) on e (2,pJ) nulo de 2 e p:), e
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como Hq(M:Z) © 22 é trivial se q;£0,n então para

q#0,n, Hq(M:Z) e! Zplô ...G Zpr onde Pl'" pr são

primos diferentes de 2. Seja 1:11... is, Sàl uma

partição de k e seja o número de Pontrjagin de M correª
pondente a 1, isto é, (pil(M) 131 (M), FM) :s

= < pil(M), 13120“) ... Pís(M) ()))-M)

Se p12(M) pi (M) n PM: O não há o que fazer.
r .

Aqui PM eHn(M:Z) é a classe fundamental de homologiade

M que dá. a orientação de M. Se p12(M) ... Pi (M) “Pmíéº'
s

41 -

defina o homomorfismo de H 1 (Mzz) ——->— Z dado por y —-—>

(y, p12(M) píS(M) 0 PM) . Como sàl, 411£0,n e

1
como M é compacta e orientada, H 1(M:Z)=ªHn 41 (M:Z)p_e_" 1

la dualidade de Poincaré (MILNOR, 276). Portanto,
4i1 411

H (Mzz) é um grupo de torção e Hom (H (M:z),z)=o.
Logo o homomorfismo definido acima é o 'homomorfismo nu-
lo e o número de Pontrjagin correspondente" é zero. Pro—

vou-se então que todo número de Pontrjagin de M, correª
pondente a uma partição I de k com mais de um elemento,
é zero. Resta provar que < pk(M),->1M ) = 0. Pelo teore—

ma dos coeficientes universais para homologia, a sequêg
oia'o —-> H2k(M:Z) © Q ——-> H2k(M:Q) —-3H2k_l(M:Z)at Q —+ O
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é exata. Como Q. é livre de torção, H2k_1(M:Z)*Q= 0

(SPANIEH, 221). Como H2k(M:Z) é grupo de torção,

szulzz) Q=O. Logo, H2k(M:Q)=O. O índice de M

então é zero. Pelo teorema de Hirzebruch, o índice de M.

é combinação linear de números de Pontrjagin (I-IIRZEBRUCK,

86). Pelo que foi visto, o índice de M é igual a um nª
mero racional não nulos multiplicado pelo número &Pmtg
jagin < pk(M), 714 > . Portanto, ( pk(m), pm) ': O o

que prova que todos os números de Pontrjagin de M sãonlz
los.

0 corolário está provado.
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