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Introdução
O conceito topológico de superfície ou variedade de
dimensão dois é uma abstração matemática do
conceito de superfície 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 inteligente com um campo visual limitado movendose sobre uma variedade, 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 geometria de superfície
estuda aspectos que se alteram com as deformações
como: distâncias; áreas; ângulos; e curvaturas. Já a
topologia de superfícies é o conjunto de propriedades
que não se alteram com deformações. Algumas
dessas deformações são: esticar a superfície, ou
parte dela; encolher a superfície, ou parte dela;
entortar a superfície, ou partes dela; e cortar a
superfície segundo linha suave, e depois colar pelas
bordas identificadas.

Objetivos
Obter a classificação de todas as possíveis
superfícies compactas sem bordo através do
Teorema da Classificação de Superfície.

pode ser considerado como o espaço quociente de
um “polígono de 2 lados” com os lados identificados
de acordo com setas indicando orientação cordante.
Exemplo 2: O plano projetivo, espaço quociente de
obtido identificando-se cada par de pontos diametralmente opostos é também uma superfície. O plano
projetivo pode ainda ser representado por um
“polígono de dois lados” com setas indicando
orientação discordante para sua identificação.
Exemplo 3: Considere o quadrado X= { , ∈
; 0 ≤ ≤ 1, 0 ≤ ≤ 1}. O toro é qualquer espaço
homeomorfo ao espaço quociente de X obtido ao se
identificar os lados de X do seguinte modo: identificase os pontos 0, e 1, para 0 ≤ ≤ 1, e 0, e
1, , no intervalo 0 ≤ ≤ 1.
Definição 2: Dizemos que uma superfície S é
orientável se todo caminho fechado em S preserva a
orientação, caso contrário, se existir ao menos um
caminho fechado em S que reverte a orientação
dizemos que S é não orientável.
Teorema 1: (Teorema da Classificação). Toda
superfície compacta sem bordo orientável é
homeomorfa a uma esfera ou a uma soma conexa de
toros. Toda superfície não orientável é homeomorfa
a uma soma conexa de planos projetivos.

Material e Métodos
Os materiais utilizados foram: bibliografia básica e
específica (Massey,1991). A metodologia baseou-se
em pesquisas bibliográficas, estudos individuais e
discussões semanais entre a orientadora e o aluno.

Resultados e Discussão
Definição 1: Uma variedade n-dimensional M é um
espaço topológico de Hausdorff com base
enumerável e tal que para cada ∈ , existem um
aberto
, com
∈
e um homeomorfismo
: → , onde é um aberto do . Uma variedade
de dimensão dois é chamada de superfície.
Proposição 1: Seja P um polígono 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.
Então, o espaço quociente P/~ é uma superfície
compacta sem bordo.
Exemplo 1: A esfera
= {(x,y,z) ∈R3; x2+y2+z2=1} é
uma superfície (compacta sem bordo). De fato, S2
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Figura 1. Soma conexa de três toros

Conclusões
O trabalho desenvolvido propiciou o conhecimento
de vários conceitos, além de técnicas de identificação
em Topologia e será muito importante para a
continuidade de nossa pesquisa que visa a obtenção
do Grupo Fundamental de todas as superfícies
compactas, e usa essencialmente dois grandes
resultados o Teorema de Seifert - Van Kampen (a ser
estudado) e o Teorema de Classificação de
Superfícies, objeto da pesquisa concluída.
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