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RESUMO

O conceito topológico de superfı́cie ou variedade de dimensão dois é uma abstração matemática do
conceito de superfı́cie de uma folha de papel. Uma variedade de dimensão dois é um espaço topológico
com as mesmas propriedades locais do plano euclidiano. Se imaginássemos um ser microscópico e in-
teligente com um campo visual limitado movendo-se sobre uma variedade de dimensão dois, ele não a
distinguiria de um plano. As variedades são uma das classes mais importantes de espaços topológicos.
Neste trabalho serão de nosso interesse as variedades compactas e conexas de dimensão dois. A ge-
ometria de superfı́cie estuda aspectos que se alteram com as deformações como: distâncias; áreas;
ângulos; e curvaturas. Já a topologia de superfı́cies é o conjunto de propriedades que não se alteram
com deformações. Algumas dessas deformações são: esticar a superfı́cie, ou parte dela; encolher a su-
perfı́cie, ou parte dela; entortar a superfı́cie, ou partes dela; e cortar a superfı́cie segundo linha suave,
e depois colar pelas bordas identificadas. O uso de invariantes topológicos algébricos em Topologia é
a essência da Topologia Algébrica que, resumidamente, consiste em encontrar métodos de relacionar
problemas topológicos à Álgebra e, então, usando esta teoria, obter informação úteis de modo a con-
tribuir para a resolução do problema inicial. O grupo fundamental é um desses invariantes. No entanto,
calcular o grupo fundamental de um espaço, em geral não é um problema simples. A noção de grupo
fundamental é devido ao matemático francês Henri Poincaré. O objetivo principal deste trabalho é uti-
lizar o Teorema de Seifert-Van Kampen para determinar a estrutura do grupo fundamental das superfı́cies
compactas (sem bordo). O Teorema de Seifert-Van Kampen, descoberto independentemente por Herbert
Seifert (1907-1996) e Egbert Van Kampen (1908- 1942), é uma ferramenta poderosa que nos dá um
método para computar o grupo fundamental de espaços que podem ser decompostos em espaços mais
simples cujos grupos fundamentais são conhecidos.

Resultados e Discussão

Definição 1: Uma variedade n-dimensional M é um espaço topológico de Hausdorff com base enu-
merável e tal que para cada x ∈ M , existem um aberto U ⊂ M , com x ∈ U e um homeomorfismo
ϕ : U −→ V , onde V é um aberto do Rn . Uma variedade de dimensão dois é chamada de superfı́cie.

Proposição 1: Seja P um polı́gono com um número par de lados. Pode-se considerar sobre P
(incluindo sua região interior) uma relação ∼ de equivalência de modo que os lados sejam identificados
aos pares. Nessas condições, o espaço quociente P/ ∼ é uma superfı́cie compacta sem bordo.
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Exemplo 1: A esfera S2 = {(x, y, z) ∈ R3; x2 + y2 + z2 = 1} é uma superfı́cie (compacta sem
bordo). S2 pode ser considerada como o espaço quociente de um “polı́gono de 2 lados ”com os lados
identificados de acordo com setas indicando orientação cordante.

Exemplo 2: O plano projetivo, espaço quociente de S2 obtido identificando-se cada par de pontos
diametralmente opostos é também uma superfı́cie. O plano projetivo pode ainda ser representado por um
“polı́gono de dois lados”com setas indicando orientação discordante para sua identificação.

Exemplo 3: Considere o quadrado unitário X = {(x, y) ∈ R2; 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1}. O toro
T 2 é qualquer espaço homeomorfo ao espaço quociente de X obtido ao se identificar os lados de X do
seguinte modo: identifica-se os pontos (0, y) e (1, y) para 0 ≤ y ≤ 1, e (0, x) e (1, x), no intervalo
0 ≤ x ≤ 1.

Definição 2: Sejam S1, S2 duas superfı́cies disjuntas. 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 do R2. Denote S′i o complemento do interior de Di em Si, i = 1, 2.
Escolha um homeomorfismo h : ∂D1 −→ ∂D2. Daı́, S1]S2 é o espaço quociente de S′1 ∪ S′2 obtido
identificando os pontos x e h(x), para todo x ∈ ∂D1.

Exemplo 1: (Soma conexa de dois toros) Sejam S1 e S2 dois toros disjuntos. A superfı́cie S1]S2,
denotada por T 2]T 2, é chamada de Bitoro.

Teorema 1: (Teorema da Classificação) Toda superfı́cie compacta sem bordo orientável é homeo-
morfa a uma esfera ou a uma soma conexa de toros. Toda superfı́cie não orientável é homeomorfa a uma
soma conexa de planos projetivos.



Queremos exibir o Grupo Fundamental das Superfı́cies Compactas sem Bordo. Para tanto utiliza-se
o seguinte resultado.

Teorema 2: (Teorema de Van Kampen) Seja X um espaço, suponhamos que X é dado pela união
de dois subespaços, X = U ∪ V , ambos abertos e conexos por caminhos e a interseção U ∩ V é
não vazia, conexa por caminhos e x0 ∈ U ∩ V . Consideremos, ϕ1 : Π1(U ∩ V ) −→ Π1(U),
ϕ2 : Π1(U ∩ V ) −→ Π1(V ), ψ1 : Π1(U) −→ Π1(X), ψ2 : Π1(V ) −→ Π1(X) e
ψ3 : Π1(U ∩ V ) −→ Π1(X) os homomorfismos induzidos das inclusões naturais. Então:

(i) Se U ∩ V é simplesmente conexo, então Π1(X) é o produto livre dos grupos Π1(U) e Π1(V ) com
relação aos homomorfismos ψ1 : Π1(U) −→ Π1(X) e ψ2 : Π1(V ) −→ Π1(X).

(ii) Se V é simplesmente conexo, então ψ1 : Π1(U) −→ Π1(X) é um epimorfismo e seu Kernel é o
menor subgrupo normal de Π1(U) contendo a imagem ϕ1[Π1(U ∩ V )].

A partir dos resultados anteriores é possı́vel obter o Grupo Fundamental de todas as Superfı́cies
Compactas sem Bordo.

Teorema 3:
(i) Se X é a esfera (S2), então Π1(X) ∼= {1}.

(ii) Se X é a soma conexa de n planos projetivos, então

Π1(X) ∼=< α1, α2, ..., αn;α2
1, α

2
2, ..., α

2
n = 1 > .

(iii) Se X é a soma conexa de n toros, então

Π1(X) ∼=< α1, β1, α2, β2, ..., αn, βn,

n∏
i=1

[αi, βi] = 1 > .
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