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Resumo

Uma superf́ıcie ou variedade bidimensional é um espaço topológico com
as mesmas propriedades locais do plano da Geometria Euclidiana. In-
tuitivamente podemos construir um modelo de uma superf́ıcie fazendo
uso de uma peĺıcula de material maleável e elástico. Por exemplo,
câmeras de ar são modelos de uma superf́ıcie chamada toro bidimen-
sional. Superf́ıcies (sem bordos) compactas, denominadas superf́ıcies
fechadas, foram totalmente classificadas. É posśıvel mostrar que toda
superf́ıcie fechada é homeomorfa a uma esfera, ou a uma soma conexa
de n toros, ou a uma soma conexa de n planos projetivos (n ≥ 1). Ini-
cialmente apresentamos o conceito de variedades (sem bordo), em par-
ticular de superf́ıcies e alguns exemplos, passando a seguir ao conceito
de soma conexa, ampliando naturalmente os exemplos de superf́ıcies,
e finalmente ao teorema de classificação, a menos de homeomorfismo,
das superf́ıcies fechadas.

Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é explorar certos conceitos como o
de variedades, mais especificamente, de superf́ıcies, de soma conexa e
apresentar, adotando um enfoque bastante geométrico, o Teorema de
Classificação das Superf́ıcies Fechadas (compactas e sem bordo).

Resultados e Conclusões

Variedades e Superf́ıcies (sem bordo)

Definição: Seja n ∈ Z∗+. Uma variedade n-dimensional
(sem bordo) M é um espaço de Hausdorff tal que em cada
ponto existe uma vizinhança aberta em M homeormorfa ao disco
aberto Um := {(x1, ..., xn) ∈ Rn : |x| < 1}. Uma variedade
bidimensional é denominada superf́ıcie. Uma superf́ıcie compacta é
denomidada superf́ıcie fechada.

Exemplos de superf́ıcies :

Observações. (1) No exemplo acima estamos considerando a faixa
de Möbius aberta (sem o bordo) que pode ser definida como o espaço
quociente X/R de X := {(x, y) ∈ R2 | −10 ≤ x ≤ 10 e −1 < y < 1}
com a topologia usual, pela relação de equivalência R, sobre X , que
identifica os pontos (−10, y) e (10,−y), −1 < y < 1. Tal superf́ıcie
não é compacta. (Podeŕıamos considerar a faixa de Möbius com o
bordo, nesse caso teŕıamos uma superf́ıcie com bordo, ver [5], p. 35).

(2) O toro pode ser definido como qualquer espaço homeomorfo ao
espaço quociente X/R, onde X é o quadrado unitário com a topologia
usual induzida de R2 e R é a relação que identifica os pontos (0, y) e
(1, y), 0 ≤ y ≤ 1, e os pontos (x, 0) e (x, 1), 0 ≤ x ≤ 1.

(3) O plano projetivo (real) é definido como o espaço quociente de
S2 = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 + z2 = 1} obtido pela identificação dos
pares diametralmente opostos. Considerando H = {(x, y, z) ∈ S2 :
z ≥ 0} (o hemisfério norte da esfera), pelo menos um de cada dois
elementos diametralmente opostos está em H. Se os dois elementos di-
ametralmente opostos estiverem em H então eles estão no bordo (fron-
teira) de H. Assim, podemos definir o plano projetivo como o espaço
quociente de H obtido identificando os pontos diametralmente opostos
do bordo. Como H é homeomorfo ao disco fechado de R2, podemos
considerar o plano projetivo como sendo obtido identificando os pontos
diametralmente opostos do bordo do disco.

O plano projetivo pode também ser obtido identificando os lados oposto
de um quadrado de acordo com a figura seguinte:

(4) Seja X o quadrado unitário em R2. A garrafa de Klein pode ser
definida como o espaço quociente de X obtido identificando os pon-
tos (x, 0) com (x, 1), e os pontos (0, y) com (1, 1 − y), 0 ≤ x ≤ 1,
0 ≤ y ≤ 1. Todo espaço homeomorfo a X/R é também denominado
garrafa de Klein.

Definição (Soma Conexa): Dados S1, S2 superf́ıcies, a soma conexa
de S1 com S2, denotada por S1 ] S2, é obtida da seguinte forma:
Escolha D1 ⊂ S1 e D2 ⊂ S2, onde D1 e D2 são discos fechados
homeomorfos ao disco fechado D = {(x, y) ∈ R2| x2 + y2 ≤ 1} do
R2. Denote por S′i o complemento do interior de Di em Si, i = 1, 2.
Escolha um homeomorfismo h : ∂D1 → ∂D2. Então S1 ] S2 é o espaço
quociente de S′1∪S′2 obtido identificando os pontos x e h(x), x ∈ ∂D1.

Exemplos:

(1) Sejam S2 a esfera e T o toro. Então S2 ] T é homeomorfo a T , e
por abuso de notação escrevemos S2 ] T = T.

(2) Sejam S1 e S2 dois toros disjuntos. A superf́ıcie S1 ] S2 = T ] T é
chamada Bitoro.

(3) Mais geralmente podemos considerar a soma conexa de n-toros.

Superf́ıcies Orientáveis e Não Orientáveis

Daremos aqui uma idéia geométrica de superf́ıcies orientáveis. Seja
S uma superf́ıcie. Considere em S uma curva fechada “suave”
(diferenciável e regular). Escolhemos para um ponto P da curva ve-
tores tangentes e normal em P (isto é escolhemos um sistema de co-
ordenadas local). Se ao deslocarmos esse sistema ao longo da curva
retomamos exatamente no sistema de coordenadas inicial dizemos que
a curva preserva a orientação. Uma superf́ıcie é dita orientável se
toda curva suave de S preserva a orientação. Uma superf́ıcie S que não
satisfaz essa propriedade é dita não orientável.

Exemplos e contra - exemplos :

(1) S2 é uma superf́ıcie orientável.

(2) O toro T é uma superf́ıcie orientável.

(3) A faixa de Möbius é uma superf́ıe não orientável.

(4) O plano projetivo é não orientável pois contém um subconjunto
homeomorfo a faixa de Möbius.

(5) A garrafa de Klein é uma superf́ıe não orientável, pois contém
uma faixa de Möbius. De fato, pode-se verificar, usando “cortes” e
“colagens”, que a garrafa de Klein é a união de duas faixas de Möbius.
Também pode-se mostrar que a garrafa de Klein é a soma conexa
de dois planos projetivos. Para tanto é interessante ver um plano
projetivo como um poĺıgono com os lados identificados como acima.

Teorema de Classificação das Superf́ıcies Fechadas

Teorema: Qualquer superf́ıcie conexa e fechada é homeomorfa à
esfera, ou a uma soma conexa de toros, ou a uma soma conexa de
planos projetivos. (Mais ainda, se a superf́ıcie é orientável então ela é
homeomorfa a esfera ou a uma soma conexa de toros e se a superf́ıcie
é não orientável então ela é homeomorfa a uma soma conexa de planos
projetivos).

Demonstração: ([5]). Idéia: (1) Verifica-se que as superf́ıcies : esfera,
plano projetivo, toro, somas conexas de toros ou planos projetivos po-
dem ser obtidas como o espaço quociente de um poĺıgono com os lados
identificados aos pares.

Essa identificação pode ser representada por “śımbolos” ou “palavras”,
obtendo assim para cada uma delas um “modelo” ou “forma canônica”.
a) A esfera: aa−1

b) O toro: aba−1b−1

c) A soma conexa de n toros: a1b1a
−1
1 b−1

1 a2b2a
−1
2 b−1

2 ...anbna−1
n b−1

n
• Visualizando a soma conexa de 2 toros (Bitoro):

a1b1a
−1
1 b−1

1 a2b2a
−1
2 b−1

2

• Visualizando a soma conexa de 3 toros (Tritoro):
a1b1a

−1
1 b−1

1 a2b2a
−1
2 b−1

2 a3b3a
−1
3 b−1

3

d) O plano projetivo: a.a

e) A soma conexa de n planos projetivos: a1a1a2a2...anan

• Visualizando a soma conexa de 2 planos projetivos: a1a1a2a2

(2) Usando o fato que toda superf́ıcie compacta M admite uma tri-
angulação mostra-se que M é homeomorfa ao espaço quociente de um
poĺıgono com os lados identificados aos pares. Para tanto usa-se a
técnica de “recortes” e “colagens”.

(3) Uma vez tendo concluido que a superf́ıcie M pode ser obtida como o
espaço quociente (de um poĺıgono com os lados identificados aos pares)
mostra-se que M é homeomorfa a uma das superf́ıces citadas no passo
(1), a saber, a esfera ou a uma soma conexa de toros ou a uma soma
conexa de planos projetivos.

¤
Considerações finais : Sabe-se que, a menos de homeomorfismo, a
única variedade fechada 1-dimensional é a circunferência S1. O teorema
acima nos dá a classificação das variedades fechadas 2-dimensionais
(superf́ıcies). Dessas, a única simplesmente conexa (isto é que tem
“grupo fundamental” trivial) é S2. A Conjectura de Poincaré: “Se
uma variedade tridimensional fechada M for simplesmente conexa
então M é homeomorfa a esfera S3”, foi recentemente provada pelo
matemático russo Grigory Perelman ([2]) e está relacionada com o
problema de classificação de variedades fechadas tridimensionais. Para
n ≥ 4, uma formulação adequada para a conjectura de Poincaré é
que: Toda n-variedade fechada, simplesmente conexa, com os mes-
mos grupos de Z-homologia da esfera Sn é homeomorfa a Sn. Tal
conjectura foi provada verdadeira por S. Smale para n ≥ 5 e por M.
Freedman para n = 4 ([6]).
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