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Introdução

Em topologia, é essencial o desenvolvimento de ferra-
mentas algébricas na forma de invariantes que permitam a
classificação, até certo ponto, de espaços topológicos.

O teorema de classificação de superfı́cies afirma que
toda 2-variedade não-vazia, conexa e compacta é homeo-
morfa à esfera, à soma conexa de toros ou à soma conexa
de planos projetivos.

Aqui estudamos o conceito de presentações poligonais
e como ele pode ser utilizado para a classificação, seguindo
uma prova moderna segundo [1].

Superfı́cies

Definição 1. Uma superfı́cie é uma variedade topológica 2-
dimensional, ou seja, um espaço topológico Hausdorff se-
gundo contável que é localmente homeomorfo a R2.

Definição 2. Um polı́gono é um subconjunto de R2 homeo-
morfo à S1 que é a união de um número finito de 1-simplexos
euclideanos que se intersectam apenas nos pontos de bordo.

Uma região poligonal é um subespaço compacto de
R2 cujo interior é uma 2-célula regular e cujo bordo é um
polı́gono.

Proposição 1. Seja P =
∐k

i=1Pi a união disjunta de um
número finito de regiões poligonais. Se ∼ é uma relação
de equivalência em P que identifica cada aresta com exa-
tamente uma outra através de homeomorfismos afins, então
o quociente M = P/ ∼ é uma superfı́cie compacta.

A demonstração é feita construindo-se vizinhanças euclidea-
nas em torno de pontos na imagem de cada um dos três tipos
de pontos de P : vértices, arestas e pontos do interior de P .

Presentações Poligonais

A inversa da Proposição 1 é válida, ou seja, toda su-
perfı́cie pode ser escrita como o quociente da união disjunta
de polı́gonos com lados identificados em pares. Para ver isso,
introduzimos o conceito de presentação poligonal.

Definição 3. Uma presentação poligonal
P = 〈S|W1, . . . ,Wk〉 é formada por um conjunto finito S e
uma quantidade finita de palavras W1, . . . ,Wk em S de com-
primento 3 ou mais tal que cada sı́mbolo de S está presente
em ao menos uma palavra Wi.

Além disso, também incluı́mos o caso em que o con-
junto tem apenas um elemento a, e as presentações são dadas
por P = 〈a|aa〉, 〈a|aa−1〉, P = 〈a|a−1a−1〉, P = 〈a|a−1a〉.

Definição 4. A realização geométrica de P é o espaço quo-
ciente de

∐
iPi sob a identificação de arestas com mesmo

sı́mbolo através de um homeomorfismo afim que identifica
os vértices das arestas de acordo com sua orientação.

Se P for uma das presentações poligonais com palavra
de comprimento 2, definimos |P| como a esfera S2 se a pala-
vra for aa−1 ou a−1a, e o plano projetivo se a palavra for aa
ou a−1a−1.

Figura 1: Presentações da Esfera e do Plano Projetivo.
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Definição 5. Uma presentação poligonal é dita presentação
de superfı́cie se cada sı́mbolo a ∈ S aparece exatamente
duas vezes no conjunto {Wi}, onde ocorrências de a−1 são
contadas.

Pela Proposição 1, a realização geométrica de uma
presentação de superfı́cie é uma superfı́cie compacta.

Exemplo 1. São exemplos de presentações poligonais de su-
perfı́cies:

(i) da esfera S2 : 〈a|aa−1〉 ou 〈a, b|abb−1a−1〉,

(ii) do toro T2 : 〈a, b|aba−1b−1〉,

(iii) do plano projetivo R P2 :〈a|aa〉 ou 〈a, b|abab〉,

(iv) da garrafa de Klein K : 〈a, b|abab−1〉.

Figura 2: Presentações Poligonais Comuns.

Definição 6. Duas presentações poligonais P1,P2 serão ditas
equivalentes se tiverem realizações geométricas homeomor-
fas.

Para classificarmos as presentações poligonais, defi-
nimos operações elementares, que serão equivalências to-
pológicas.

Definição 7. São operações elementares de presentações po-
ligonais:
(i) Reflexão:

〈S|a1 · · · an,W2, . . . ,Wk〉 7→ 〈S|a−1n · · · a−11 ,W2, . . . ,Wk〉.

(ii) Rotação:

〈S|a1 · · · an,W2, . . . ,Wk〉 7→ 〈S|a2 · · · ana1,W2, . . . ,Wk〉.

(iii) Corte: se W1 e W2 tiverem comprimento ao menos 2,

〈S|W1W2, . . . ,Wk〉 7→ 〈S, e|W1e, e
−1W2a1,W2, . . . ,Wk〉.

(iv) Colagem:

〈S, e|W1e, e
−1W2, . . . ,Wk〉 7→ 〈S|W1W2, . . . ,Wk〉.

(v) Dobragem: se W1 tem comprimento ao menos 3,

〈S, e|W1ee
−1,W2, . . . ,Wk〉 7→ 〈S|W1W2, . . . ,Wk〉.

(vi) Desdobramento:

〈S|W1,W2, . . . ,Wk〉 7→ 〈S|W1ee
−2,W2, . . . ,Wk〉.

Figura 3:Reflexão e Rotação.

Figura 4 :Corte/Colagem e Dobragem/Desdobramento.

Proposição 2. A imagem de uma presentação poligonal por
uma transformação elementar é topologicamente equiva-
lente à mesma.

Teorema 3. Toda superfı́cie compacta admite uma
presentação poligonal.

Soma Conexa

Definição 8. Dadas duas variedades conexas n-dimensionais
M1, M2 e bolas coordenadas regulares Bi ⊂ Mi, os
subespaços M ′

i = Mi \ Bi são n-variedades com bordo ho-
meomorfo a Sn−1.

Se f : ∂M ′
1 → ∂M ′

2 um homeomorfismo, o espaço de
identificação M1 ∪f M2 é a soma conexa M1#M2.

Figura 5: Soma Conexa de M1 e M2.

Proposição 4. A soma conexa de duas superfı́cies conexas é
uma superfı́cie conexa.

Proposição 5. Se M1,M2 são superfı́cies com presentações
poligonais 〈S1|W1〉 e 〈S2|W2〉 respectivamente, tais que S1 ∩
S2 = ∅, então a soma conexa M1#M2 tem presentação poli-
gonal 〈S1, S2|M1M2〉.

O Teorema de Classificação

Através de cálculos por operações elementares, obtemos
uma classificação das presentações poligonais de superfı́cies
e, pelo Teorema 3, das superfı́cies em si.

Teorema. Toda superfı́cie conexa, compacta e não vazia é
homeomorfa a um, e somente um, dos seguintes:

(i) esfera S2;

(ii) soma conexa de uma ou mais cópias do toro
T2# · · ·#T2;

(iii) soma conexa de uma ou mais cópias do plano projetivo
P2# · · ·#P2;

Lema 6.

(i)K é homeomorfo a P2#P2.

(ii)T2#P 2 é homeomorfo a P2#P2#P2.

Idéia da Demonstração do Teorema.
Após mostrarmos que uma superfı́cie compacta e co-

nexa M admite uma presentação poligonal com apenas
uma palavra, vemos que podemos transformá-la em uma
presentação associada à soma conexa de toros e planos proje-
tivos através de uma sequência finita de transformações ele-
mentares.

Em seguida, o Lema 7 garante que sempre que houver
ao menos algum fator P2, poderemos eliminar todos os fato-
res T2 da soma conexa, obtendo o resultado desejado.

Por fim, a teoria de grupo fundamental e o teorema
de Van Kampen, aplicados à soma conexa de espaços to-
pológicos, garantem que a soma conexa de um número qual-
quer de toros, a soma conexa de espaços projetivos e a es-
fera são espaços não-homeomorfos entre si, completando a
classificação.

Referências
[1] J. M. Lee, Introduction to Topological Manifolds, First & Second Editions, Sprin-

ger, 2000.

[2] C. H. G. Teo, Classification of Surfaces

[3] D. Xu & J. Gallier, A Guide to the Classification Theorem for Compact Surfaces

Apoio


