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Introdução
A Topologia Algébrica estabelece uma ligação entre Topologia e Ál-

gebra, em que são usadas as ferramentas da Álgebra para resolver pro-
blemas de Topologia e vice-versa. Ela também pode obter resultados e
aplicações relevantes nessa e em outras áreas. Muitos resultados clás-
sicos e importantes podem ser demonstrados usando as ferramentas da
Topologia Algébrica.

A Topologia Algébrica associa as propriedades dos objetos com gru-
pos invariantes. Existem dois tipos de grupos: Grupos de Homotopia
[2] e Grupos de Homologia [2]. Neste trabalho, os estudos concentram-
se nos conceitos necessários para compreensão e cálculo dos Grupos de
Homologia da Esfera e do Toro.

Desenvolvimento
Existem dois resultados importantes que envolvem a esfera e o toro.

O primeiro resultado é um dos problemas do milênio que foi resol-
vido pelo matemático russo Grigori Perelman [4]. O problema con-
siste em demonstrar que toda variedade fechada simplesmente conexa
de dimensão três é equivalente à esfera 3-dimensional. O outro resul-
tado é chamado de Teorema da Classificação [3], que diz: “Toda su-
perfı́cie compacta sem bordo orientável é homeomorfa a uma esfera ou
a uma soma conexa de toros”. Tornando esses objetos importantes na
matemática.

Um raciocı́nio de aplicação desses grupos é ilustrado nesse exemplo:
Considere uma xı́cara de café (com alça) e um donut 1. Se ambos são
feitos de alguma substância flexı́vel como argila de modelagem, eles po-
dem ser deformados continuamente (sem rasgá-los em pedaços) um no
outro. A deformação contı́nua significa que eles têm os mesmos grupos
de homotopia e homologia, isto é, esses grupos são invariantes. Outra

1Pequeno bolo em forma de rosca (mais precisamente de toro)



comparação pode ser feita entre um donut e uma esfera, nesse caso um
donut não pode ser continuamente deformado em uma esfera, isso signi-
fica que seus grupos de homotopia e homologia são diferentes. Portanto,
estudar esses grupos associados aos objetos significa estudar as proprie-
dades desses objetos.

Para calcular os grupos de homologia é necessário noções sobre teoria
de grupos, como: grupos, subgrupos, subgrupos normais, grupos abeli-
anos livres, grupos quocientes, entre outras, e sobre topologia algébrica,
como: espaços topológicos, n-simplexos, triagularização, n-cadeias, den-
tre outras, sendo uma delas a noção de homomorfismo de bordos. Con-
siderando X um espaço triangularizável. Seja σ um n-simplexo, ∂n(σ) ∈
Cn−1(X) para n = 0,1 e 2, dessa forma, define-se a aplicação ∂n:

∂n : Cn(X)→Cn−1(X)

Como Cn(X) é um grupo abeliano livre e a aplicação ∂n é definida nos
geradores do grupo, ∂n é um homomorfismo, chamado homomorfismo
de bordos.

Dessa forma, define-se dois subgrupos especiais do Cn(X): Zn(X) =
Nuc(∂n) e Bn(X) = Im(∂n).

Definição ([1]). O grupo quociente Hn(X)=Zn(X)/Bn(X) é o n-ésimo
grupo de homologia de X.

Sendo assim, os grupo de homologia são:
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H0(T2) = Z0(T2)�B0(T2)' Z
H1(T2) = Z1(T2)�B1(T2)' Z×Z
H2(T2) = Z2(T2)�B2(T2)' Z
H3(T2) = Z3(T2)�B3(T2)' 0
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Outro ponto de vista, sabendo as caracterı́sticas de um determinado
objeto é possı́vel descobrir seus grupos de homologia, exemplifica-se
com os seguintes resultados:

Teorema 1 ([1]). Se o espaço X é triangulado por um número finito
de simplexos, então H0(X) é isomorfo a Z×Z× ...×Z e o número de
fatores de Z é igual ao número de componentes conexos de X.

Teorema 2 ([1]). Se X é um espaço contrátil triangularizável com um
número finito de simplexos, então Hn(X) = 0, para n≥ 1.

Depois de calculados os grupos de homologia da esfera (S2) e do toro
(T2), a partir do Teorema 1 concluı́-se que ambos objetos são conexos,
ou seja, H0(S2)'Z e H0(T2)'Z. Mais ainda, pelo Teorema 2 percebe-
se que tanto a esfera, quanto o toro não são espaços contráteis.
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