
Folheações infinitesimalmente polares

Rafael Briquet

Dissertação apresentada
ao

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
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Resumo

O objetivo central desta dissertação é apresentar as folheações infinitesimal-
mente polares, fornecendo uma demonstração para o teorema que as caracte-
riza. Seguimos a abordagem original encontrada em Lytchak e Thorbergsson
[25], de 2010.

Diretamente da definição e do teorema principal obtem-se dois exemplos:
folheações polares e folheações riemannianas singulares de codimensão 1 ou
2. Dedicamos especial atenção a um terceiro exemplo: folheações sem pontos
horizontalmente conjugados. A demonstração deste resultado utiliza resul-
tados obtidos anteriormente pelos mesmos autores em 2007, em Lytchak e
Thorbergsson [24].

Abordamos também, brevemente, as implicações do teorema caracteriza-
dor (que é um resultado local) sobre o quociente global de uma folheação
infinitesimalmente polar.

Variedades com folheações infinitesimalmente polares podem ser encara-
das como um objeto que apresenta aspectos clássicos do teorema do toro
maximal para grupos de Lie compactos, em um contexto mais amplo.

Palavras-chave: folheação riemanniana singular; folheação infinitesi-
malmente polar; explosão de curvatura; pontos horizontalmente conjugados;
espaço quociente de uma folheação; mudança de métrica.
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Abstract

The present work aims at introducing infinitesimally polar foliations – as
defined by Lytchak and Thorbergsson [25] – providing a proof for the classifi-
cation theorem.

Polar foliations and low codimension singular riemannian foliations are
two immediate examples. A third example is given by foliations without
horizontally conjugate points. The proof of this assertion relies on previous
results established by the same authors in [24].

The classification theorem for infinitesimally polar foliations is a local
result; we also derive from it some global consequences on the quotient space
of such foliations.

Infinitesimally polar foliations may be regarded as a generalised setting
where one can find characteristic features from the maximal torus theorem
for compact Lie groups.

Keywords: singular Riemannian foliation; infinitesimally polar folia-
tion; curvature explosion; horizontally conjugate points; quotient space of a
foliation; change of metric.
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Introdução

Uma folheação é riemanniana se toda geodésica que é perpendicular a uma
folha em um ponto permanece perpendicular a todas as folhas que encontra.
Uma folheação singular (seção 2.3) admite folhas de dimensões diferentes. A
referência tradicional na área é Molino [27].

Folheações polares (seção 2.8) são folheações riemannianas, singulares e
com seções – foram introduzidas em Alexandrino [2] como uma generalização
natural para ações polares (seção 2.1). Um fato notável desta classe é que,
restrita a um slice, a folheação continua polar e é difeomorfa a uma folheação
polar (isoparamétrica) em um espaço euclideano (seção 3.3). Este resultado,
conhecido como teorema do slice para folheações polares foi estabelecido em
Alexandrino [2]; uma demonstração mais detalhada pode ser encontrada em
Piñeros [32].

Por outro lado, folheações polares são também uma generalização na-
tural para famı́lias isoparamétricas (seção 2.8). Estas famı́lias constituem
um assunto clássico de geometria, sendo, até hoje, um tema de pesquisa em
aberto na esfera, por exemplo. Subvariedades isoparamétricas (seção 1.7)
em espaços euclideanos, além da rica geometria, possuem objetos algébricos
associados. Uma referência usual neste assunto é Palais e Terng [30].

Outra caracterização de polaridade, em Alexandrino [3], é dada pela in-
tegrabilidade da distribuição horizontal na parte regular (seção 2.8). As
múltiplas abordagens para folheações polares serão fundamentais para de-
monstração e aplicações do teorema principal 3.5.

Folheações infinitesimalmente polares (seção 3.1) são as que se compor-
tam, em um slice, de maneira similar a polares. Esta classe foi introduzida e
caracterizada em Lytchak e Thorbergsson [25]. Entre os exemplos conheci-
dos estão, claro, as folheações polares (seção 3.3), folheações com codimensão
baixa (seção 3.3) e folheações sem pontos horizontalmente conjugados, isto
é, ações variacionalmente completas (seção 3.5).

O fato digno de nota é que polaridade infinitesimal fica caracterizada pela
estrutura do quociente local ou pelo comportamento de sua curvatura (seção
3.1). O resultado que caracteriza estas folheações (teorema 3.5) diz, em uma
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Folheações infinitesimalmente polares

primeira abordagem, que são equivalentes:

(i) não-explosão de curvatura no quociente;

(ii) quociente local é bom orbifold;

(iii) polaridade infinitesimal.

O objetivo desta dissertação é apresentar, demonstrar e obter algumas
consequências para o teorema 3.5.

O texto está divido em três caṕıtulos.
No caṕıtulo 1, lembramos resultados básicos de geometria riemanniana e

fixamos a notação a ser usada ao longo do texto. Além disso, alguns tópicos
menos usuais (que tipicamente não são apresentados em um primeiro curso
de geometria riemanniana) são relembrados por serem necessários para a
demonstração ou para as aplicações do teorema 3.5.

No caṕıtulo 2, reunimos uma breve śıntese da teoria de folheações singu-
lares, onde as propriedade relevantes para entender e demonstrar o teorema
3.5 e suas aplicações são apresentadas. Lembramos algumas propriedades de
grupos de Lie compactos (teorema do toro maximal) que servem de modelo
para grande parte do discutido nesta dissertação.

No caṕıtulo 3, é enunciado o teorema principal 3.5 e feita a sua demons-
tração. Três seções deste caṕıtulo são dedicadas aos exemplos. Uma última
seção discute as implicações do teorema – que é um resultado local – na
estrutura do quociente global de folheações.

O leitor familiar com folheações riemannianas singulares (em particular,
folheações polares) pode avançar diretamente ao caṕıtulo 3. Visando esta
conveniência, discutimos ações variacionalmente completas e folheações as-
sociadas na seção 3.4.
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Caṕıtulo 1

Preliminares

Este caṕıtulo é composto, em sua maior parte, por recordação de resultados
bem conhecidos de geometria riemanniana. Os fatos são aqui apresentados
(sem demonstração) com objetivo de serem utilizados posteriormente – em
especial algumas formas de se comparar curvatura secional. Também fixamos
a notação a ser usada por todo o texto.

Como referências para o material abordado nas seções 1.1 a 1.6, indicamos
Carmo [13], Kolar e outros [23], Petersen [31] ou Chavel [15]. Vamos seguir
a convenção de sinais de Carmo [13].

1.1 Curvatura

Seja (M, g) uma variedade riemanniana e TM →M o seu fibrado tangente.
Chamaremos TpM o espaço tangente à M no ponto p e Γ(TM) = Ξ(M) o
espaço das seções suaves (campos de vetores tangentes em M) com colchete
de Lie [·.·].

Uma função f : M → R tem associada canônicamente uma 1-forma df
sobreM que não depende da métrica g. Entender derivadas direcionais de f ,
entretanto, está relacionado a uma forma de derivar campos de vetores. Esta
operação necessita de um objeto geométrico que conecte espaços tangentes,
no sentido de reduzir o problema rumo ao caso conhecido de funções de M
que tomam valores em um mesmo espaço vetorial. Uma conexão afim em M
é uma operação sobre Ξ(M)

(X, Y ) 7→ ∇XY,

que é tensorial em X e é uma derivação em Y . Neste sentido, podemos
entender

∇ : TM × Ξ(M) → TM

3



Folheações infinitesimalmente polares

tal que se ξ = (p, v) ∈ TM e Y ∈ Ξ(M), então ∇ξY ∈ TpM ; e ∇Y é uma
aplicação suave TM → TM , isto é,

(∇Y )p : TpM → TpM

é suave para todo p ∈ M . Quando não há dúvida sobre o ponto base se
escreve também ∇vY . Se ∇Y ≡ 0 dizemos que o campo Y é paralelo (ou
∇-paralelo).

Olhando∇ em coordenadas é fácil ver que existem infinitas conexões afins
sobre uma variedade. É desejável, porém, para se realizar cálculos emM , que
uma conexão afim apresente mais duas propriedades: seja simétrica (∇XY −
∇YX − [X, Y ] = 0); e compat́ıvel com a métrica (Xg(Y, Z) − g(∇XY, Z) −
g(Y,∇XZ) = 0), neste caso, sendo chamada de conexão de Riemann. O
teorema de Levi-Civita abaixo é o resultado fundamental para que se possa
estudar geometria em uma variedade, garantindo a existência e a unicidade
da conexão, além de uma fórmula expĺıcita.

Teorema 1.1. Existe uma única conexão de Riemann ∇ sobre (M, g) deter-
minada pela métrica através da fórmula de Koszul:

(1.2) 2g(∇XY, Z) = X · g(Y, Z) + Y · g(X,Z)− Z · g(X, Y )

− g([Y,X], Z)− g([Y, Z], X)− g([X,Z], Y ).

É interessante lembrar que (∇XY )p = ∇Xp
Y só depende do valor de X

em p e do valor de Y em uma curva suave α : (−ε,+ε) → M com α(0) = p
e α′(0) = Xp.

O tensor de curvatura de Riemann R é dado em termos da conexão por

(1.3) R(X, Y )Z := ∇Y∇XZ −∇X∇YZ +∇[X,Y ]Z.

Usaremos também a notação

R(X, Y, Z,W ) := g(R(X, Y )Z,W ).

O tensor de curvatura pode ser um objeto complicado. Introduz-se obje-
tos mais simples e tratáveis que apesar de, por definição, guardarem menos
informação, permitem obter resultados interessantes. Destacamos aqui o
conceito de curvatura secional.

A escolha de dois vetores tangentes linearmente independentes X e Y
em p ∈ M é equivalente a escolha de um 2-plano σp em TpM . A curvatura
secional de M com respeito a σp é

(1.4) k(X, Y ) = k(σp) :=
R(X, Y,X, Y )

g(X,X) · g(Y, Y )− g(X, Y ) · g(X, Y )
.
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1.1. Curvatura

Observamos que o denominador da expressão é o quadrado da área de

{tX + sY : 0 6 t, s 6 1} ⊆ TpM

e que k(σp) não depende da escolha de X e Y .

É posśıvel definir naturalmente uma estrutura diferenciável em G2(M),
a coleção de todos os 2-planos tangentes à M . Desta forma,

k : G2(M) → R

está bem-definida e é uma operação suave.
Um fato relevante é que o conhecimento de k para todos os planos tan-

gentes contém toda a informação sobre a curvatura da variedade, no sentido
em que é posśıvel se recompor o tensor R a partir desses dados.

Proposição 1.5. O tensor de curvatura R em um ponto p está unicamente
determinado pela curvatura secional de todos os 2-planos em TpM .

Um espaço com curvatura secional constante igual a zero será chamado
flat. Neste sentido, uma das informações que a curvatura guarda é o quanto
o espaço deixa de ser euclideano. Uma variedade flat é localmente isométrica
a um espaço euclideano.

Para interpretações do conceito de curvatura e objetos derivados em geo-
metria riemanniana, recomendamos Berger [7].

Considere uma subvariedade N de M . Uma métrica g em M fornece
noção de ortogonalidade e permite decompor

TM = TN ⊕ νN,

onde νN é o fibrado normal de N , isto é, νpN é complemento ortogonal (em
TpM) de TpN em relação à métrica g.

É posśıvel derivar os campos em N seguindo essa decomposição; escreve-
mos, para todos X, Y ∈ Ξ(N), a decomposição única

∇XY = (∇XY )> + (∇XY )⊥,

onde ∇ é a conexão de M e (∇XY )> =: ∇N
XY é exatamente a conexão

riemanniana em N dada pela métrica induzida por g.
Temos que II(X, Y ) := (∇XY )⊥ é a segunda forma fundamental de N . Se

II ≡ 0 diremos que N é uma subvariedade totalmente geodésica (na próxima
seção será dado sentido ao nome).

Se ξ é um campo normal em N define-se o operador-forma de N na
direção ξ como

(1.6) WξX := −(∇Xξ)
>.
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Folheações infinitesimalmente polares

Vale queWξ é auto-adjunto em cada espaço tangente à N e logo diagona-
lizável. Os autovalores de Wξ são as curvaturas principais de N na direção
ξ.

1.2 Geodésicas

A métrica g permite que se defina em M naturalmente a distância dist(p, q)
entre dois pontos p, q ∈M quaisquer como o comprimento do menor caminho
entres eles, onde o comprimento de uma curva γ : [a, b] → M diferenciável-
por-partes é

∫ b

a

√

g(γ′(t), γ′(t)) dt.

Desta forma, (M, dist) é um espaço métrico.
Seja γ : I → M suave. Existe um fibrado γ∗TM → I ⊆ R cujas seções

são os campos suaves ao longo de γ. Este fibrado tem uma conexão Dt dada
pelo pullback da conexão ∇ de M . O operador

Dt : Γ(γ
∗TM) → Γ(γ∗TM)

é único para cada γ e é uma derivação, chamado derivada covariante ao longo
de γ. Se X é um campo sobre γ e X̃ ∈ Ξ(M) é tal que X̃|γ = X, então

(1.7) DtX = ∇γ′X̃.

Diremos que uma curva γ : [a, b] →M é uma geodésica quando

(1.8) Dtγ
′ ≡ 0.

A equação (1.8) se lê como γ′ ser paralelo ao longo da curva γ. Em geral,
um campo X é paralelo quando ∇vX = 0 para todo vetor tangente v em M ,
ou seja, quando é paralelo ao longo de todas as curvas em M .

Se v ∈ TpM é um vetor tangente à M em p e α : [0, 1] →M é uma curva
com α(0) = p, existe um único campo X paralelo ao longo de α que verifica
Xp = v. Diz-se que X é o transporte paralelo de v ao longo de α.

É posśıvel ver que a segunda forma fundamental II é simétrica e dáı
decorre, em vista da equação (1.7), que uma subvariedade N de M é total-
mente geodésica se, e somente se, toda geodésica de N (na métrica induzida)
é geodésica de M .

Podemos definir um fluxo geodésico no fibrado tangente. Um resultado
clássico de equações diferenciais ordinárias nos dá o seguinte.

6



1.3. Campos de Jacobi

Proposição 1.9. Para todo ξ = (p, v) ∈ TM existe uma única geodésica
γξ : Iξ →M tal que

{

γξ(0) = p;
γ′ξ(0) = v,

onde Iξ é um intervalo maximal na reta contendo a origem.

Seja
V := {ξ ∈ TM : 1 ∈ Iξ}.

Definimos

exp : V → M

ξ 7→ γξ(1).

Para todo p ∈ M , seja Vp = TpM ∩ V e expp = exp |Vp
. A aplicação assim

definida é chamada de exponencial.
É um fato curioso que Vp = TpM para algum p ∈M se, e somente se, V =

TM . Quando isso acontece dizemos que M é uma variedade geodesicamente
completa.

Pode-se mostrar que
γξ(t) = exp(tξ)

onde a expressão faz sentido, logo uma variedade é geodesicamente completa
se as geodésicas de M estão definidas em toda a reta R.

Notamos ainda que as duas noções de completude comentadas são equi-
valentes. O próximo teorema é parte de uma série de equivalências que
compõem o teorema de Hopf e Rinow.

Teorema 1.10. Temos que (M, g) é completa (geodesicamente) se, e so-
mente se, (M, dist) é completa (como espaço métrico).

Uma forma espacial é uma variedade riemanniana completa com cur-
vatura secional constante. Os exemplos elementares são esferas e espaços
euclideanos. Usaremos a notação Mn(k) para a forma espacial de curvatura
k e dimensão n. Em particular, Mn(1) = S

n.

1.3 Campos de Jacobi

Seja γ : I → M uma geodésica, uma variação por geodésicas de γ é uma
famı́lia de geodésicas γs : I → M , suave em s ∈ (−ε,+ε) tal que γ0 = γ.
Uma tal famı́lia induz um campo J em γ dado por

(1.11) J(t) :=
d

ds
γs(t)

∣

∣

s=0

7



Folheações infinitesimalmente polares

chamado de variação infinitesimal.
Mostra-se que uma variação infinitesimal deve satisfazer a equação de

Jacobi :

(1.12) DtDtJ +R(γ′, J)γ′ = 0,

onde Dt é a derivada covariante ao longo de γ. Um campo ao longo de γ que
verifica a equação (1.12) é um campo de Jacobi .

Variações por geodésicas e campos de Jacobi estão completamente deter-
minados dadas duas condições iniciais, dáı segue o seguinte.

Proposição 1.13. Um campo J sobre uma geodésica γ é um campo de Jacobi
se, e somente se, é variação infinitesimal de uma variação por geodésicas de
γ.

Um campo de Killing em (M, g) é um campo vetorial cujo fluxo é uma
isometria, ou seja,

LXg = 0,

onde L é a derivada de Lie.
Diz-se que um campo de Killing X é um gerador infinitesimal de isome-

trias no sentido em que tomando-se um subconjunto A ⊆M e o deslocando
(pontualmente) seguindo o fluxo de X as distâncias em A não se alteram.

Um campo X é de Killing se, e somente se, verifica, para todos X, Y, Z ∈
Ξ(M), a equação de Killing :

(1.14) g(∇YX,Z) + g(∇ZX, Y ) = 0.

Lema 1.15. A restrição de um campo de Killing a uma geodésica é sempre
um campo de Jacobi.

Demonstração. Seja X um campo de Killing, ϕs seu fluxo e γ uma geodésica.
Então X restrito a γ é a variação infinitesimal de γs := ϕs ◦ γ.

Dois pontos p e q em M são conjugados (por γ) se existe uma geodésica
γ : [0, 1] → M com γ(0) = p, γ(1) = q e um campo de Jacobi não-nulo J
sobre γ tal que

J(0) = 0 = J(1).

O conjunto dos campos de Jacobi ao longo de γ que se anulam nas extremi-
dades é um espaço vetorial Jγ cuja dimensão é a multiplicidade dos pontos
conjugados. Se Jγ é trivial os campos de Jacobi sobre γ estão determinados
no sentido da próxima proposição.

8



1.3. Campos de Jacobi

Proposição 1.16. Considere p e q em uma variedade M ligados por uma
geodésica γ como acima e tais que não sejam conjugados por γ. Então, dados
v0 ∈ TpM e v1 ∈ TqM , existe um único campo de Jacobi J sobre γ tal que
J(0) = v0 e J(1) = v1.

Temos que Jγ é subespaço vetorial de Vγ , o conjunto de todos os campos
ao longo de γ que se anulam nas extremidades. O conceito de ponto conju-
gado se relaciona com teoria de Morse através de uma forma bilinear I em
Vγ oriunda de técnicas de variação de energia:

(1.17) I(X, Y ) :=

∫ 1

0

g
(

DtX(t), DtY (t)
)

−R
(

γ′(t), DtX(t), γ′(t), DtY (t)
)

dt.

Os elementos X de Vγ tais que I(X, ·) ≡ 0 são precisamente os campos
de Jacobi Jγ . Segue que p e q são conjugados por γ se I for degenerada. A
dimensão de ker I é a multiplicidade dos pontos conjugados.

O ı́ndice de I é a dimensão de um subespaço maximal de Vγ onde I é
negativa-definida. Vale que é o ı́ndice é sempre finito.

Teorema 1.18. O ı́ndice de I é igual ao número de pontos em γ conjugados
a γ(0) contados com suas multiplicidades.

O resultado acima é chamado teorema do ı́ndice de Morse. Segue dáı
que o conjunto de pontos conjugados em uma geodésica é discreto. Nesta
mesma abordagem, conclui-se que um segmento de geodésica é minimiza-
dor de distâncias entre curvas próximas se, e somente se, não possui pontos
conjugados.

A noção de ponto conjugado pode ser generalizada no sentido de substituir
um dos pontos por uma subvariedade. Este conceito está ligado a um tipo
especial de campos de Jacobi.

Seja L uma subvariedade imersa de M . Seja γ uma geodésica perpen-
dicular à L, isto é, tal que γ(0) ∈ L e γ′(0) ∈ νγ(0)L. Um campo L-Jacobi
ao longo de γ é um campo de Jacobi que é variação infinitesimal de uma
variação por geodésicas todas ortogonais à L.

Seja νL o fibrado normal de L e

η := exp⊥ : νL→M

a restrição da aplicação exponencial. Se dη é singular em ξ, então chamamos
ξ de vetor focal e exp⊥(ξ) de ponto focal de L.

A multiplicidade de um ponto focal é a dimensão do núcleo de

dηv : TvνL→ Tη(v)M.

9
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Definição 1.19. Se ξ ∈ νL é um campo normal em L, definimos a aplicação
ponto-final na direção ξ como

ηξ : L → M

x 7→ ηξ(x) = exp⊥

x (ξx).

Proposição 1.20. Um ponto γ(t) em uma geodésica perpendicular à L é um
ponto focal de L se, e somente se, existe um campo L-Jacobi J não-nulo em
γ tal que J(t) = 0.

Lembramos que um campos de Jacobi J sobre uma geodésica [a, b] →
M está completamente determinado pelas duas condições iniciais J(a) e
(DtJ)(a). Campos L-Jacobi também estão relacionados a duas condições
iniciais.

Seja γ geodésica em M ortogonal a uma subvariedade L em p = γ(0),
assim, vide equação (1.6), Wγ′(0) : TpL→ TpL está bem-definido.

Proposição 1.21. Seja J campo de Jacobi sobre γ. Então J é L-Jacobi se,
e somente se,

{

J(0) ∈ TpL;
(DtJ)(0)−Wγ′(0)(J(0)) ∈ νpL.

Uma demonstração para esta proposição pode ser encontrada em Carmo
[13], caṕıtulo 10.

1.4 Isometrias

Considere variedades riemannianas (M, g) e (M ′, g′). Uma aplicação ϕ :
M →M ′ é uma isometria local (riemanniana) se

g = ϕ∗g′,

isto é, para todos x ∈M , X, Y ∈ TxM , temos

gx(X, Y ) = g′ϕ(x)(dϕx(X), dϕx(Y )).

Se, além disso, ϕ for um difeomorfismo dizemos que é uma isometria (global).
Isometrias fornecem uma noção de igualdade geométrica entre variedades

riemannianas, no sentido em que preservam as estruturas relevantes. Seja
ϕ : (M, g) → (M ′, g′) isometria e considere dist e dist′, ∇ e ∇′, R e R′, k e
k′ as funções distância, conexões, tensores de curvatura, curvaturas secionais
de (M, g) e (M ′, g′), respectivamente.

10



1.4. Isometrias

Temos, para todos p, q ∈M ,

dist′(ϕ(p), ϕ(q)) = dist(p, q),

e, para todos X, Y ∈ Ξ(M),

(1.22) dϕ(∇XY ) = ∇′

dϕXdϕY .

Da equação (1.22) fica claro que os tensores de curvatura também são
preservados:

R′ = ϕ∗R.

Em particular, um objeto de nosso especial interesse neste texto, a curvatura
secional.

Proposição 1.23. Na notação acima,

kp(X, Y ) = k′ϕ(p)(dϕX, dϕY ).

Note que a conexão é um objeto intŕınseco (completamente determinado
via equação (1.2) pela métrica) e logo a condição Dtγ

′ = 0 para uma dada
curva também. Assim, vemos que isometrias levam geodésicas em geodésicas.

Podemos, mais precisamente, afirmar que

ϕ ◦ expp(X) = expϕ(p)(dϕpX).

Observação 1.24. Seja (M, g) variedade riemanniana e ϕ um difeomorfismo de
um subconjunto aberto (ou uma subvariedade) U ⊆M para V := ϕ(U) ⊆M .
Usando a definição de isometria, se consideramos a métrica g = g|V em V , é
posśıvel dotar U com uma métrica g̃ tal que

ϕ : (U, g̃) → (V, g)

seja uma isometria, a saber,
g̃ := ϕ∗g.

E se ∇̃ e ∇ são as conexões em (U, g̃) e (V, g), respectivamente, temos

dϕ(∇̃XY ) = ∇dϕXdϕY .

Uma imersão injetiva ϕ : (M, g) → (M ′, g′) é um mergulho isométrico
se preserva a métrica, ou seja, g = ϕ∗g′. Observamos que se f é um mer-
gulho suave que preserva o comprimento de curvas, então f é um mergulho
isométrico (e vice versa). Convém observar que este fato está relacionado
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ao notável teorema de Nash que afirma ser posśıvel mergulhar isometrica-
mente qualquer variedade riemanniana em um espaço euclideano R

m, para
m suficientemente grande.

Finalizamos esta seção com o seguinte resultado – uma rećıproca parcial
da propriedade (vista acima) que distâncias não são alteradas por isometrias
–, conhecido como teorema de Myers e Steenrod, que fornece um critério
poderoso para encontrar isometrias.

Teorema 1.25. Sejam (M, dist) e (M ′, dist′) variedades riemannianas e seja
ϕ : M → M ′ uma aplicação sobrejetora que preserva distâncias, isto é, tal
que

dist′(ϕ(p), ϕ(q)) = dist(p, q)

para todo p, q ∈M . Então ϕ é uma isometria.

Observe que o resultado acima não exige que a aplicação ϕ seja cont́ınua
em prinćıpio, mas a conclusão implica na sua suavidade. Um roteiro para
a demonstraçao pode ser encontrado, por exemplo, em Chavel [15], caṕıtulo
IV.

1.5 Fórmula de O’Neill

Nesta seção, são relembrados rapidamente alguns resultados visando enunciar
a fórmula de O’Neill, que fornece uma importante ferramenta de comparação
de curvaturas secionais no caso de submersões riemannianas. Um tratamento
com mais detalhes pode ser encontrado, por exemplo, em O’Neill [29] ou nos
exerćıcios do caṕıtulo 8 de Carmo [13].

Uma aplicação π :M → B entre variedades riemannianas (M, g) e (B, g′)
é uma submersão se

dπp : TpM → Tπ(p)B

é sobrejetora para todo p ∈ M . Vale que π−1(b) ⊆ M é uma subvariedade
mergulhada (para todo b na imagem) chamada fibra sobre b. Em geral,
chama-se B de base e M de espaço total.

Seja Mp := π−1(π(p)), definimos a distribuição

Vp := ker(dπp) = TpMp,

que é o espaço vertical (da submersão) no ponto p, isto é, o espaço tangente
à fibra que passa naquele ponto. Analogamente, temos uma distribuição
horizontal

Hp := V ⊥

p .
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É claro que TpM é soma direta dos espaços horizontal e vertical (π ser sub-
mersão garante as distribuições suaves e não-degeneradas).

Um campo X emM é dito horizontal se Xp ∈ Hp para todo p e vertical se
Xp ∈ Vp para todo p. Para um campo Y qualquer, escrevemos Y = Y h + Y v

sua decomposição única em partes horizontal e vertical.
Uma submersão é dita riemanniana se respeita as métricas no sentido em

que, para quaisquer X, Y horizontais em M , se tem

g(X, Y ) = g′(dπX, dπY ),

ou seja, o isomorfismo
dπp : Hp → Tπ(p)B

é uma isometria.
Para cada campo Z em B, há um único campo horizontal π-relacionado

Z̃ em M , isto é,
dπp(Z̃p) = Zπ(p).

O campo Z̃ é chamado levantamento horizontal de Z.
Curvas em B também podem ser levantadas. Seja α : [0, 1] → B curva

suave e x ∈ π−1(α(0)), existe única curva α̃ : [0, 1] →M tal que

π ◦ α̃ = α

com α̃(0) = x e α̃′(t) ∈ Hα̃(t). A curva α̃ é chamada também de levantamento
horizontal de α.

O levantamento horizontal de geodésicas em B nos dá também geodésicas
em M . Mais precisamente, temos o seguinte.

Lema 1.26. Na situação acima, seja γ : I → M curva horizontal. Então γ
é uma geodésica se, e somente se, π ◦ γ for geodésica em B.

Considere ainda uma submersão riemanniana π : M → B com kM e
kB as curvaturas secionais de M e B. Seguindo a notação desta seção, as
curvaturas secionais dos espaços de chegada e total estão relacionadas pela
fórmula de O’Neill :

(1.27) kB(X, Y ) = kM(X̃, Ỹ ) +
3

4

g([X̃, Ỹ ]v, [X̃, Ỹ ]v)

g(X̃, X̃) · g(Ỹ , Ỹ )− g(X̃, Ỹ ) · g(X̃, Ỹ )
,

que, caso X̃ e Ỹ sejam ortonormais, se reduz para

(1.28) kB(X, Y ) = kM(X̃, Ỹ ) +
3

4
||[X̃, Ỹ ]v||2.
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A equação (1.28) é válida, em particular, quando os levantamentos são
fixados a priori, ou seja, quando se fixa vetores ortonormais X̃ e Ỹ em p ∈
M . É claro que X̃ é o levantamento horizontal do vetor X := dπp(X̃) em
π(p) ∈ B e toma-se Y de forma análoga.

Note que, em particular, a equação (1.27) implica

kB(X, Y ) > kM(X̃, Ỹ ),

isto é, em submersões riemannianas, a base carrega mais curvatura do que o
espaço total.

Na exposição original em O’Neill [29], são definidos dois tensores fun-
damentais em M , sendo um vertical e um horizontal. O tensor horizontal
é

(1.29) AXY :=
(

∇XhY h
)v

+
(

∇XhY v
)h
,

que mede a integrabilidade da distribuição horizontal no sentido seguinte.

Lema 1.30. Se X e Y são horizontais, então AXY = 1
2
[X, Y ]v.

Segue que a distribuição horizontal H em M é integrável (segundo Fro-
benius) se, e somente se, AX = −AX ≡ 0 para todo campo X em H.

Finalmente, podemos escrever a equação (1.27) usando A. Se X̃ e Ỹ são
ortonormais temos:

(1.31) kB(X, Y ) = kM(X̃, Ỹ ) + 3||AX̃ Ỹ ||2.

1.6 Métricas homotéticas

Esta seção é composta de alguns cálculos diretos – que serão usados mais
tarde nas seções 3.2, 3.4 e 3.5 – descrevendo o que acontece para certas
mudanças simples de métrica.

Considere uma variedade riemanniana (M, g) e η um número real positivo.
Defina uma nova métrica gη em M por

gη := η2g = g(η ·, η ·).

Seja ∇η a conexão de Riemann associada à nova métrica gη, temos, da
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equação (1.2),

2gη(∇η
XY, Z) = X · gη(Y, Z) + Y · gη(X,Z)− Z · gη(X, Y )

−gη([Y,X], Z)− gη([Y, Z], X)− gη([X,Z], Y )

= Xη2g(Y, Z) + Y · η2g(X,Z)− Z · η2g(X, Y )

−η2g([Y,X], Z)− η2g([Y, Z], X)− η2g([X,Z], Y )

= η2
(

2g(∇XY, Z)
)

,

e, por outro lado,

2gη(∇η
XY, Z) = η2

(

2g(∇η
XY, Z)

)

,

e logo

(1.32) ∇η = ∇.

Agora seja Rη o tensor de curvatura associado com a conexão ∇η acima.
É claro, a partir da equação (1.3), que

(1.33) Rη = R.

Finalmente, a curvatura secional da métrica gη está também relacionada
de forma simples àquela da métrica original g: temos

kη(σp) =
gη(Rη(X, Y )X, Y )

gη(X,X) · gη(Y, Y )− gη(X, Y ) · gη(X, Y )

=
η2g(R(X, Y )X, Y )

η2g(X,X) · η2g(Y, Y )− η2g(X, Y ) · η2g(X, Y )

=
η2

η4
k(σp),

ou seja,

(1.34) kη =
1

η2
k.

1.7 Subvariedades isoparamétricas

As folheações isoparamétricas serão introduzidas na seção 2.8; são folheações
riemannianas com seção e têm um papel importante tanto na demonstração
do teorema 3.5 quanto nas aplicações. Veremos que as folhas regulares destas
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folheações são subvariedades isoparamétricas. Esta seção é uma coleção de
fatos sobre subvariedades isoparamétricas que serão necessários na seção 2.8.

Demonstrações para os resultados aqui enunciados podem ser encontradas
em, por exemplo, Palais e Terng [30] ou Chamorro [14].

Esta abordagem de famı́lias isoparamétricas, no sentido de generalizar
resultados clássicos, foi introduzida em Terng [36]. Um survey recente pode
ser encontrado em Thorbergsson [37].

Uma subvariedade de uma forma espacial M(k) é isoparamétrica se seu
fibrado normal é flat e suas curvaturas principais ao longo de qualquer campo
vetorial normal paralelo são constantes.

Seja L uma subvariedade isoparamétrica em M(k) e ξ um vetor normal
paralelo ao longo de L. Defina

(1.35) Lξ := {ηξ(p) : p ∈ L},

onde ηξ é aplicação ponto-final definida na seção 1.3.
Se Lξ tem a dimensão de L, dizemos que é uma variedade paralela. Caso

contrário, dizemos que é uma variedade focal de L.

Proposição 1.36. Uma variedade paralela de uma variedade isoparamétrica
é também uma variedade isoparamétrica.

Agora vamos enumerar alguns resultados úteis para espaços euclideanos.

Lema 1.37. Uma subvariedade é isoparamétrica na esfera S
n se, e somente

se, é isoparamétrica no espaço R
n+1.

Lema 1.38. Uma subvariedade é isoparamétrica em R
n se, e somente se, é

isoparamétrica no espaço R
n+1.

Proposição 1.39. Uma subvariedade isoparamétrica e completa de um es-
paço euclideano é compacta se, e somente se, está contida em uma esfera.

Há uma relação estreita entre subvariedades isoparamétricas e certas
aplicações.

Definição 1.40. Uma função f : M → R em uma variedade riemanniana
M é transnormal se

||gradf ||2 = b(f),

onde b é uma função real suave. Se, além disso,

∆f = a(f),

onde a é uma função real suave e ∆f é o laplaceano de f , dizemos que f é
isoparamétrica.
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As quantidades ||gradf ||2 e ∆f são historicamente chamadas de parâme-
tros diferenciais de f . A definição acima significa dizer que funções isopa-
ramétricas são aquelas cujos parâmetros são constantes em seus conjuntos de
ńıvel.

Uma subvariedade L de M é uma hiperf́ıcie isoparamétrica se é dada
localmente como pré-imagem de uma função isoparamétrica. Em formas
espaciais, esta definição coincide com a anterior.

Uma hiperf́ıcie é regular se é pré-imagem de um valor regular. Se f é
transnormal, então, variando k entre valores regulares,

Lk := {f−1(k)}

são hiperf́ıcies paralelas exatamente como aquelas obtidas pela aplicação
ponto-final: fixando um valor de k qualquer e tomando (Lk)ξ. (As pré-
imagens de valores não-regulares são hiperf́ıcies focais.) Se f for isopa-
ramétrica, então a soma das curvaturas principais é constantes nas hiperf́ıcies
regulares ou paralelas.

Observação 1.41. Em Wang [40], é afirmado que as pré-imagens de máxi-
mos ou mı́nimos de funções isoparamétricas em variedades completas são
superf́ıcies mı́nimas.

Assim, podemos entender a definição 1.40 de funções isoparamétricas
como uma aplicação que gera famı́lias de hiperf́ıcies com soma das curvaturas
principais constantes. (Em formas espaciais, continua valendo a conclusão
mais forte de que as curvaturas principais são constantes.) Ou seja: uma
hiperf́ıcie é isoparamétrica quando suas hiperf́ıcies paralelas têm curvatura
média constante.

Proposição 1.42. Uma hiperf́ıcie isoparamétrica no espaço euclideano é um
subconjunto aberto de

(i) um hiperplano; ou

(ii) uma esfera; ou

(iii) um cilindro (sobre esfera).

É posśıvel generalizar esta abordagem para definir subvariedade isopa-
ramétricas de codimensão maior em variedades através de aplicações isopa-
ramétricas. Ver, por exemplo, Palais e Terng [30].
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Caṕıtulo 2

Fatos sobre folheações

Neste caṕıtulo, vamos recordar alguns resultados clássicos da teoria de ações
e introduzir folheações singulares como contexto natural para generalização
destes. O foco é em folheações riemannianas singulares, visando construir o
material necessário para entender o enunciado e a demonstração do teorema
3.5. Apesar dos fatos serem apresentados como ferramentas para o caso
polaridade infinitesimal, diversos resultados aqui enunciados são teoremas
relevantes por si só, fruto de pesquisa recente.

As principais referências para este caṕıtulo são Alexandrino e Bettiol [5],
Palais e Terng [30], Duistermaat e Kolk [19], Molino [27], Piñeros [32] e
Alexandrino e Toeben [6].

2.1 Ações

Esta seção é uma recordação de alguns fatos bem conhecidos sobre ações de
grupos de Lie, com ênfase em ações polares.

Um grupo de Lie G é um grupo que possui estrutura de variedade tal que
a operação

G×G → G

(x, y) 7→ xy−1

é suave (esta condição equivale a suavidade do produto e da inversa). A
dimensão de G é a sua dimensão como variedade.

A cada grupo de Lie G está associada uma álgebra de Lie g isomorfa
ao TeG, onde e é a identidade de G, com o colchete de Lie como operação
(dados dois vetores em TeG, toma-se o colchete na origem de campos que os
estendam).
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Exemplos imediatos de grupos de Lie são: os reais R com operação adição;
os complexos não-nulos C∗ com operação produto; o grupo de automorfismos
GL(V ) de um espaço vetorial V (de dimensão finita).

É fácil ver que S
1 é um grupo de Lie (com a operação produto de C

∗

induzida), bem como T
n := S

1 × · · · × S
1.

Um grupo de Lie isomorfo (relacionado via homomorfismo suave) ao pro-
duto de n cópias de S

1 será chamado de n-toro – sua álgebra de Lie é R
n.

Observação 2.1. Outra forma de obter o grupo de Lie S
1 é considerar o

subgrupo normal discreto Z em R com a operação adição. O quociente é
uma variedade

R/Z ' S
1

com uma operação suave induzida pela adição de R.

Proposição 2.2. Seja G um grupo de Lie de dimensão n, abeliano e conexo.
Então

G ' T
k × R

n−k.

Então todo grupo de Lie compacto, conexo e abeliano é isomorfo a um
toro. Um toro contido em G é maximal se não está propriamente inclúıdo
em nenhum outro toro.

Exemplo 2.3. Os complexos unitários S
1 formam um toro maximal nos

quaternions unitários S3.

Considere uma variedade riemanniana (M, g) e um grupo de Lie G com
identidade e. Uma aplicação

µ : G×M →M

é uma ação (à esquerda) se, para todo x ∈M e todos g, h ∈ G,

µ(e, x) = x e µ(g, µ(h, x)) = µ(g · h, x).

Isso nos dá um homomorfismo

ρ : G → Diff(M)
g 7→ ρ(g) :M → M

x 7→ µ(g, x),

onde Diff(M) é o grupo de difeomorfismos de M . É também comum neste
contexto chamar M de G-variedade.

Cada ξ ∈ g induz um campo suave em M dado por

(2.4) (Xξ)p := dρe(ξ) =
d

dt
µ(exp(tξ), p)

∣

∣

t=0
,
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cujo fluxo é ϕt(p) = µ(exp(tξ), p).
Desta forma, uma ação ρ induz um anti-homomorfismo entre g e Ξ(M),

uma vez que
[Xξ, Xη] = −X [ξ,η],

para todos ξ, η ∈ g.
Uma ação é própria se a aplicação

G×M → M ×M

(g, x) 7→ (µ(g, x), x)

for própria.

Exemplo 2.5. Se G é compacto, a ação de G em M é própria.

Dada uma ação de G em M , a órbita de um ponto x ∈M é

G(x) := {µ(g, x) : g ∈ G}.

A variedade M é a união disjunta das órbitas da ação. Se há apenas uma
órbita, a ação é dita transitiva.

Exemplo 2.6. A ação de SO(n + 1) em S
n – restrição da ação natural de

GL(Rn+1) em R
n+1 – é transitiva.

O subgrupo de isotropia da ação em x (ou estabilizador do ponto x) é

Gx := {g ∈ G : µ(g, x) = x}.

Este conjunto é compacto para ações próprias. Se o subgrupo de isotropia é
trivial em todo ponto, a ação é dita livre.

Um ação é efetiva se
⋂

x∈M

Gx = {e}.

Observe que toda ação pode ser reduzida a uma ação efetiva tomando-se a
ação do quociente de G pelo subgrupo normal dado pela interseção acima
(que será, neste caso, não-trivial). Consideraremos então, a partir de agora,
apenas ações efetivas.

Temos que Gx é um subgrupo fechado de G e o quociente G/Gx é uma
variedade. Para cada x ∈M , a aplicação suave definida por ωx(g) := µ(g, x)
é constante em Gx e tem por imagem a órbita de x. Assim, ωx induz uma
imersão injetiva

G/Gx →M,
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donde conclui-se que as órbitas de uma ação são subvariedades imersas. Se
a ação for própria, vale que as órbitas são mergulhadas.

Uma órbita G(p) é dita principal se existe vizinhança U de p tal que, se
q ∈ U , Gp ⊆ Gµ(g,q) para algum g ∈ G. Ou seja, são órbitas que tem, em
certo sentido, um grupo de isotropia menor que o de órbitas próximas.

Lembre que o grupo de isometrias de uma variedade riemanniana conexa
M , Iso(M), é um grupo de Lie (com a topologia da convergência compacta e
composição de aplicações como operação). Se G é um subgrupo de Iso(M),
a ação de G em M será chamada de isométrica. Alguns autores chamam
ações isométricas de ações riemannianas. Ações isométricas e ações próprias
são, essencialmente, o mesmo tema, como fica claro pelos dois itens abaixo.

Exemplo 2.7. Se G é um subgrupo fechado de Iso(M), então a ação de G
em M é própria.

Lema 2.8. Se a ação de G em M é própria, então existe uma métrica
em M tal que que G é subgrupo fechado de Iso(M). (Mais precisamente:
µ(G, ·) ≺ Iso(M).)

Observe que se a ação de G é isométrica, para todo ξ ∈ g o campo
induzido Xξ, vide equação (2.4), é um campo de Killing.

Definição 2.9. Uma ação isométrica de de G em M é dita polar se existe
uma subvariedade imersa e completa que encontra todas as órbitas de forma
que a interseção seja ortogonal. Tal subvariedade é chamada seção. Se a
seção for flat, a ação é chamada de hiperpolar.

Uma seção i : Σ ↪→M é sempre totalmente geodésica e os pontos regulares
em Σ são abertos e densos em Σ. A imersão i pode ser tomada de modo a
garantir injetividade nos pontos regulares.

Se p ∈M for regular pela ação de G, G(p) tem dimensão máxima e existe
única seção Σ que contém p. Assim, é fácil ver que

Σ = exp(νpG(p)).

Exemplo 2.10. Uma ação isométrica que tenha uma hiperf́ıcie como órbita
é polar. Uma geodésica ortogonal a esta órbita é ortogonal a todas as órbitas
e logo uma seção.

Considere G agindo por isometrias em M . Um campo de Jacobi em M é
G-tranversal se for variação infinitesimal de uma famı́lia de geodésicas todas
perpendiculares às órbitas.

22



2.2. O exemplo clássico de ação polar

Definição 2.11. Uma ação isométrica de G é variacionalmente completa se
todo campo de Jacobi G-transversal que é tangente a órbitas em dois pontos
distintos é restrição de um campo de Killing induzido pela ação.

Mais precisamente, se J é campo de Jacobi G-tranversal sobre γ com

J(t0) ∈ Tγ(t0)G(γ(t0)) e J(t1) ∈ Tγ(t1)G(γ(t1)),

então

J(t) = Xξ(γ(t)).

Na seção 3.4 iremos discutir com maior detalhes esta classe de ações. Por
ora, vamos apenas listar alguns resultados que relacionam o caso variacional-
mente completo com os anteriores.

Proposição 2.12. Ações hiperpolares de grupos compactos são variacional-
mente completas.

Proposição 2.13. Ações polares de grupos compactos cujas seções são livres
de pontos conjugados são variacionalmente completas.

Uma variedade riemanniana M é um espaço simétrico se a inversão de
geodésicas em todo ponto é uma isometria, ou seja, para todo ponto p em
M existe uma isometria que fixa p e cuja derivada em p é −I. Tal isometria
recebe o nome de simetria.

Teorema 2.14. Ações variacionalmente completas em espaços simétricos
compactos são hiperpolares.

O teorema 3.24 será outra rećıproca da proposição 2.12.

2.2 O exemplo clássico de ação polar

Nesta seção, vamos relembrar o clássico teorema do toro maximal. Os resulta-
dos apresentados no resto deste texto, em grande parte, podem ser encarados
como generalizações desta situação modelo. Uma métrica em G é dita bi-
invariante se é invariante por translações à direita e à esquerda; ver detalhes,
por exemplo, em Alexandrino e Bettiol [5], caṕıtulo 2. É posśıvel mostrar
que todo grupo compacto admite uma tal métrica (que pode ser definida
explicitamente).

Primeiro, vamos lembrar a representação isotrópica de uma ação. Se
p ∈M é ponto fixo de uma ação µ de G, µg := µ(g, ·) leva p em p para todo
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g ∈ G, logo (dµg)p é uma transformação linear de TpM e temos uma ação
(linear) de G em TpM :

µ̂(g, v) := (dµg)pv.

Em geral, para qualquer p ∈ M , de forma análoga, define-se uma ação
linear de Gp em TpM chamada representação isotrópica em p.

Proposição 2.15. Representações isotrópicas de uma ação polar são polares.

Um grupo de Lie age de maneira natural em si mesmo através da ação
por conjugação:

a : G×G → G

(g, h) 7→ ghg−1.

É claro que o elemento neutro e é um ponto fixo e a ação por conjugação
induz ação de G em g = TeG

Ad(g)X := (dag)eX,

neste caso chamada representação adjunta.
Se G é compacto e conexo, existe toro maximal T ⊆ G e dois toros

maximais em G estão conjugados. Mais ainda, todo elemento de G está
contido em um toro maximal.

Segue que, fixando-se um toro maximal T , todo elemento em G está
conjugado a um elemento em T . Mais ainda, a interseção de T com uma
órbita qualquer é de forma ortogonal e T é flat (ver, por exemplo, Alexandrino
e Bettiol [5]), donde a ação por conjugação é hiperpolar.

Na situação acima, a exponencial de Lie é uma correspondência biuńıvoca
entre toros maximais de G e subespaços abelianos maximais de g.

Cada um desses subespaços maximais t é uma seção (flat) para a ação
adjunta.

Em Bott [9], é demonstrado diretamente que a ação por conjugação e a
ação adjunta são variacionalmente completas.

Esta situação foi posteriormente generalizada pelas proposições 2.12 e
2.15.

É fácil ver que órbitas principais da representação adjunta são isopa-
ramétricas, tal fato também foi posteriormente generalizado na proposição
seguinte.

Proposição 2.16. As órbitas principais de ações polares em formas espaci-
ais são isoparamétricas.
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2.2. O exemplo clássico de ação polar

A representação adjunta tem uma notável propriedade que não se gene-
raliza: todas as órbitas regulares são principais. Em geral, ações polares
podem admitir órbitas exóticas de máxima dimensão.

Considere µ ação polar de G em M completa e Σ uma seção. Seja N(Σ)
o normalizador de Σ, isto é,

N(Σ) := {g ∈ G : µ(g,Σ) ⊆ Σ};

e Z(Σ) o centralizador de Σ, isto é,

Z(Σ) := {g ∈ G : µ(g, x) = x, x ∈ Σ}.

O grupo de Weyl (generalizado) da ação é

(2.17) W := N(Σ)/Z(Σ)

que não depende da seção escolhida e é discreto.
O fato interessante é que a ação propriamente descontinua de W em

Σ guarda muita informação da ação original. As órbitas desta ação são
precisamente as interseções das órbitas de G em M na seção:

G(x) ∩ Σ = W (x),

para todo x ∈ Σ. Neste sentido, uma vez a seção intersecta todas as órbitas,
temos uma equivalência entre os quocientes (ver seção 2.4)

Σ/W →M/G.

O estudo de ráızes em grupos compactos, conexos e simples permite uma
classificação completa dos mesmos. Não vamos abordar este assunto aqui,
mas vale destacar o seguinte comportamento da representação adjunta em
uma seção, que também é observado, em sentido mais amplo, para certas
folheações.

O grupo de Weyl W ⊂ G é o mesmo para as duas ações acima. Con-
siderando a representação adjunta, é posśıvel obter um número finito de
funcionais lineares de g chamados ráızes de G, associados a subespaços de
g (seus núcleos). Na seção t, tem-se que a interseção com estes subespaços
é exatamente a interseção com as órbitas singulares. Estas interseções são
chamadas paredes e definem um número finito de componentes convexas no
seu complementar em t. O fecho de uma destas componentes é uma câmara
de Weyl e intersecta cada órbita da representação adjunta precisamente uma
vez. Finalmente, vale que W é gerado pelas reflexões nas paredes e uma
câmara de Weyl é um domı́nio fundamental para sua ação em t.

Uma aplicação destas idéias num exemplo prático é dada na seguinte
observação.
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Observação 2.18. Um teorema de álgebra linear básica garante que toda
matriz unitária é conjugada a uma matriz diagonal, isto é, se m é unitária,
existe b unitária tal que

b ·m · b−1

é diagonal com os autovalores de m como suas entradas.
Observe que as matrizes unitárias n×n formam um grupo de Lie U(n) e

as matrizes diagonais formam toro maximal T ⊆ U(n).
O grupo de Weyl é o grupo simétrico de n elementos e age em T permu-

tando as entradas das matrizes diagonais, o que representa as diferentes for-
mas de se diagonalizar m. (Estas permutações podem ser realizadas através
de multiplicação por certas matrizes.)

Um elemento é regular se todos os autovalores forem distintos e singular
caso contrário. Veja que, do ponto de vista da álgebra linear, uma matriz
em uma órbita singular está conjugada a uma mesma matriz diagonal por
diferentes mudanças de base.

2.3 Folheações singulares

Uma folheação regular é uma decomposição de uma variedade em subvarieda-
des bem-comportadas de mesma dimensão, de modo que localmente se tenha
uma situação difeomorfa a decomposição de um espaço euclideano por planos
paralelos. Introduziremos o termo singular para permitir decomposições que
admitam folhas de diferentes dimensões.

Em analogia à idéia acima, uma folheação riemanniana singular é uma
decomposição em subvariedades de modo que localmente se tenha uma si-
tuação difeomorfa a um cilindro sobre uma esfera como ficará claro na seção
2.5.

Definição 2.19. Uma folheação singular F em uma variedade (M, g) é uma
partição de M em subvariedades conexas, imersas e sem auto-interseções –
chamadas folhas – tal que todo vetor tangente a uma folha pode ser estendido
a um campo em M tangente às folhas.

Por cada p ∈M passa uma única folha que será notada Lp. Uma folha é
regular se sua dimensão for máxima e singular caso contrário. Um ponto p
é regular se Lp for regular e singular caso contrário.

A definição de singular pode ser posta mais precisamente: seja p ∈ M e
v ∈ TpLp, existe X ∈ Ξ(M) tal que Xp = v e Xq ∈ TqLq para todo q ∈ M .
O conjunto Ξ(F) dos campos em Ξ(M) que são sempre tangentes às folhas
forma um módulo sobre C∞(M). A condição acima significa dizer que Ξ(F)
é transitivo em cada folha.
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2.3. Folheações singulares

Este conceito pode ser encarado como uma generalização de ações de
grupos de Lie, vide próximo exemplo.

Exemplo 2.20. Seja G um grupo de Lie agindo em M . Sabemos que as
órbitas são subvariedades conexas, imersas e sem auto-interseção. Agora
seja p ∈ M e considere Y ∈ TpLp = TpG(p). Podemos olhar para Y como
vetor tangente γ′(0) em p de uma curva γ em G(p) = Lp com γ(0) = p. Mas
uma curva em G(p) se escreve

µ(α(t), p),

onde α é uma curva em G com α(0) = e. Logo α′(0) ∈ TeG induz um campo
Xα′(0) pela equação (2.4) que em todo ponto é tangente às órbitas e, por
construção,

(Xα′(0))p = Y.

Uma folheação singular pode ser também definida como partição de M
por subvariedades integrais maximais de uma distribuição que verifique o
teorema de Frobenius generalizado (com singularidades). Esta definição é
equivalente à dada acima; uma demonstração deste fato pode ser encontrada
em Correa da Silva [18].

Observação 2.21. A definição de folheações (regulares), normalmente feita
através de cartas (ver, por exemplo, Molino [27] ou apêndice de Alexandrino
e Bettiol [5]), também pode ser dada seguindo esta abordagem, com a ressalva
de que todas as folhas devem ter a mesma dimensão. O roteiro para obter
uma carta folheada local é o seguinte. Seja F uma folheação de dimensão k
em Mn. Tome p ∈ M e fixe uma base de TpLp. A definição fornece campos
X1, · · · , Xk que coincidem com a base escolhida em p e logo são linearmente
independentes num aberto U 3 p. Seja Pp componente conexa de F restrita a
U que contém p. Seja Sp uma subvariedade deM transversal a Pp que contém
em p e está contida em U . Considere ϕi

t o fluxo de Xi e bola Bε(0) ⊆ R
k e

defina

F : Bε(0)× Sp → M

((t1, · · · , tk), y) 7→ ϕ1
t1
◦ · · · ◦ ϕk

tk
(y).

Diminuindo U se necessário, F é um difeomorfismo que leva, para todo y ∈
Sp, Bε(0)×{y} na componente conexa de F restrita a U que contém F (0, y).

A partir de aplicações locais como F é fácil obter um atlas folheado de
M sobre R

n.

Uma 1-forma não-singular ω em uma variedade conexa M define um
campo de hiperplanos por

Dx := kerωx.
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Se ω ∧ dω = 0 (em particular, se ω for fechada) esta distribuição verifica a
condição de integrabilidade do teorema de Frobenius e define uma folheação
regular em M . Podemos generalizar este cenário para folheações singulares.

Exemplo 2.22. Uma 1-forma ω fechada qualquer define uma folheação re-
gular em M \ A, onde

A := {x ∈M : ωx ≡ 0}

é o conjunto dos pontos onde ω se anula (singularidades).
Tomando cada p ∈ A como uma folha (de dimensão 0), temos que os

campos tangentes às folhas em M \ A quando estendidos para M cumprem
trivialmente a condição de transitividade nas folhas singulares. Logo ω define
uma folheação singular de codimensão 1.

Exemplo 2.23. Um caso particular do exemplo acima é quando

ω = df

para uma função suave f : M → R. Neste caso, A é exatamente o conjunto
dos pontos cŕıticos de f e as folhas são conjuntos de ńıvel conexos de f .

Se f for uma submersão, temos uma folheação regular. Vale observar que
não se pode definir folheações regulares desta forma em variedades compac-
tas.

Definição 2.24. Dizemos que a métrica g é adaptada a uma folheação F se
toda geodésica em (M, g) que encontra uma folha ortogonalmente permanece
ortogonal a todas as folhas que encontra. Diz-se que F é uma partição
transnormal neste caso.

Transnormalidade implica que as folhas sejam localmente equidistantes,
isto é se L e L′ são folhas e p ∈ L, existe vizinhança U ⊆ L de p em tal que

dist(q, L′) = dist(p, L′),

para todo q ∈ U . Se as folhas de F são propriamente mergulhadas, vale que
são (globalmente) equidistantes.

Partições transnormais são também chamadas de riemannianas.

Definição 2.25. Uma folheação singular transnormal será chamada folhe-
ação riemanniana singular . As geodésicas ortogonais às folhas serão ditas
horizontais.

Exemplo 2.26. Se a ação do exemplo 2.20 for isométrica, a folheação sin-
gular será riemanniana.
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Exemplo 2.27. Se F é uma folheação riemanniana regular em uma varie-
dade completa e compacta M . A partição dada pelos fechos das folhas de F
é uma folheação riemanniana singular.

Observação 2.28. O exemplo 2.27 é um resultado de Molino, que conjecturou
também ser verdadeira a conclusão no caso em que F é riemanniana singular.
Este problema, nesta generalidade, permanece em aberto como a conjectura
de Molino.

A união da folhas de dimensão r, Σr, será chamada stratum das folhas
de dimensão r e é uma subvariedade mergulhada em M . O stratum das
folhas de menor dimensão de F será chamado minimal e é uma subvariedade
fechada. O stratum da folhas regulares será chamado regular e denotadoM0.

Se F é riemanniana singular em (M, g), então F restrita ao Σr é uma
folheação riemanniana (regular) na métrica induzida por g no stratum.

2.4 Quocientes e orbifolds

Nesta seção, vamos introduzir bons orbifolds como espaços que surgem na-
turalmente como quocientes de ações. Para definirmos uma classe mais geral
de espaços, orbifolds não necessariamente bons, vamos relembrar folheações
regulares e introduzir seus quocientes. Citamos como referências o apêndice
G em Bridson e Haefliger [11], apêndice D de Salem em Molino [27], Borzel-
lino e Brunsden [8] e Thurston [38]. No caṕıtulo 2 em Weilandt [41], há um
resumo recente sobre orbifolds.

Como já observado, as órbitas da ação de um grupo G particionam M
em subvariedade disjuntas. Podemos introduzir naturalmente uma relação
de equivalência em M :

x ∼ y se G(x) = G(y),

e o espaço de órbitas é o espaço das classes de equivalência de ∼ denotado
pelo quociente M/G.

Exemplo 2.29. Se G age de forma própria e livre em M , então M/G é uma
variedade e π :M →M/G é suave.

Definição 2.30. Um bom orbifold riemanniano é o quociente de uma va-
riedade riemanniana por um grupo discreto de isometrias que age de forma
própria.

Exemplo 2.31 (cone). Seja D disco de raio 1 no plano. Considere α a
rotação de π/2 (45 graus) ao redor da origem (o exemplo é idêntico para os
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sentidos anti-horário ou horário). É fácil ver que α é uma isometria de D
e α2 = α ◦ α é uma rotação de π; α3 é uma rotação de −π/2 e α4 = id é
uma rotação de 0. Então α gera um grupo de isometrias Γ de D com quatro
elementos (isomorfo a Z4).

A figura que obtemos com D/Γ é um cone. A ponta do cone é a imagem
da origem no quociente. É interessante notar que para um cone ser uma
variedade, devemos omitir a singularidade, isto é, a ponta. Este detalhe
impede que se tenha uma variedade completa. O cone com sua ponta é um
bom orbifold.

Note que tomando o grupo (isomorfo a Zp) gerado por uma rotação de
2π/p, temos que D/Zp é igualmente um cone.

O exemplo acima indica também que localmente o quociente pode ter
uma estrutura mais bem comportada. A menos de um ponto, todo ponto em
D/Γ admite uma vizinhança que é localmente uma variedade.

Um ponto será chamado ponto orbifold se possui vizinhança que é um
bom orbifold. Analogamente, um ponto manifold possui uma vizinhança que
é uma variedade.

Observação 2.32. Se M/G é um orbifold bom, então o estabilizador Gx é
finito para todo x ∈M .

Interessante que diversos espaços que surgem naturalmente em geometria
não são variedades, mas estão na classe dos orbifolds: variedade-com-cantos,
variedade-com-bordo, cone, hemisfério e outros exemplos serão exibidos nesta
seção.

Exemplo 2.33 (bola de futebol americano). SejaM = S
2 ⊂ R

3 = {(x, y, z)}
e considere G o grupo de rotações (que são isometrias) em torno do eixo z
gerado por uma rotação de ângulo 2π

p
para p > 1 inteiro.

Agora AF (p) :=M/G é um bom orbifold. As únicas singularidades estão
nos pólos p1 = (0, 0, 1) e p2 = (0, 0,−1) que são fixados por G. Este pontos
são, de fato, os únicos que tem estabilizador não-trivial:

Gp1 = Gp1 = G ' Zp.

A figura obtida se assemelha a uma bola de futebol americano.

Exemplo 2.34 (semi-reta). A semi-reta M = [0,∞) é o quociente da reta
R pelo grupo formado por x 7→ x e x 7→ −x. Logo é um bom orbifold. Por
outro lado, é também uma variedade com bordo ∂M = {0}.

Exemplo 2.35 (semi-espaço). O semi-espaço Mn := {(x0, · · · , xn−1) ∈ R
n :

x0 > 0} é idêntico ao caso acima, com ∂M = {x0 = 0} ' R.
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Exemplo 2.36 (hemisfério). Seja M = S
2 ⊂ R

3 = {(x, y, z)} e considere
G ' Z2 gerado pela reflexão em torno do plano {z = 0}. Quando restrito a
esfera, G equivale ao grupo de isometrias gerado por reflexões em torno de
um grande ćırculo.

As órbitas singulares da ação são os pontos de {x2+y2 = 1}. O quociente
é topologicamente um disco fechado. A métrica induzida no quociente pela
métrica canônica na esfera faz de M/G um espaço com curvatura constante
1.

Exemplo 2.37 (variedade-com-cantos). Este é uma variação exemplo an-
terior. Tome S

n ↪→ R
n+1 = {(x1, · · · , xn)} e Γ o grupo gerado por todas

as reflexões em todos os n-planos da forma {xi = 0}. Este quociente é um
orbifold bom de dimensão n com n singularidades do tipo ponto (dimensão
0), bem como singularidades de dimensão k para k < n.

Observe que, para n = 1, temos topologicamente um intervalo fechado,
isto é, uma variedade-com-bordo. Este quociente, porém, tem curvatura
constante 1 herdada da esfera.

Para n = 2, o quociente é topologicamente um triângulo, isto é, tem
singularidades de dimensão 0 (vértices) e 1 (arestas).

Em geral, n-variedades-com-cantos são espaços localmente homemorfos a
[0,∞)k × R

n−k para diferentes k. Maiores detalhes podem ser encontrados,
por exemplo, em Joyce [22].

O espaço de órbitas pode ter uma estrutura global muito complicada. É
dif́ıcil termos uma estrutura de variedade. Vamos agora partir para obter
uma definição mais ampla de orbifold (não necessáriamente bom).

Uma folheação (regular) é localmente entendida por cartas onde as folhas
são dadas fazendo as últimas k coordenadas constantes. Globalmente, isto
significa que tem-se um atlas sobre a variedade satisfazendo certas condições
de compatibilidade. Esta abordagem a seguir é equivalente à dada por cartas
locais.

Uma folheação F (regular) de codimensão k em M é uma cobertura de
M por abertos {Ui}i∈I e submersões

fi : Ui → σi,

onde σi é uma subvariedade de dimensão k e, para toda interseção não-vazia
Ui ∩ Uj, temos trocas

ωij : fi(Ui ∩ Uj) ⊆ σi → fj(Ui ∩ Uj) ⊆ σj,

tais que
fj = ωij ◦ fi
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em Ui ∩ Uj.
As folhas de F são as componentes conexas de M na topologia cuja base

de abertos é dada pelos abertos das fibras das submersões fi. As folhas são
subvariedades imersas de codimensão k.

Se os ωij são isometrias, a folheação é dita riemanniana. E os ωij agindo
em

σ :=
⋃

i∈I

σi

geram um pseudogrupo Φ de isometrias de σ: o pseudogrupo de holonomia
de F .

Vamos relembrar agora a definição de pseudogrupo. Um pseudogrupo é
um objeto algébrico que generaliza a noção de grupo de difeomorfismos (ou
homeomorfismos) de uma variedade (ou espaço topológico). Estamos inte-
ressados somente no caso riemanniano, isto é, coleções de isometrias locais.

Definição 2.38. Um pseudogrupo riemanniano é uma coleção W de isome-
trias locais de uma variedade Σ (possivelmente desconexa) da forma ω : U →
V , onde U e V são abertos de Σ tais que

(i) se ω ∈ W , então ω−1 ∈ W ;

(ii) se ω, ψ ∈ W , então ψ ◦ ω ∈ W onde a composição fizer sentido;

(iii) se ω ∈ W , então sua restrição a qualquer aberto em seu domı́nio
também está em W ;

(iv) se ω é uma isometria entre abertos de Σ tal que todas as suas restrições
locais coincidem com um elemento de W , então ω ∈ W ;

(v) a identidade de Σ está em W .

Se A é uma coleção de isometrias de uma variedade Σ contendo a iden-
tidade, então tomando todas as inversas, uniões, restrições a abertos e com-
posições dos elementos de A obtemos o psedogrupo gerado por A.

Definição 2.39. Sejam Σ e σ duas variedade com pseudogrupos riemanni-
anos W e Φ, respectivamente. Dizemos que (Σ,W ) e (σ,Φ) são equivalentes
se existe uma coleção Ψ de isometrias de abertos de Σ para abertos de σ tal
que

(i) Ψ é maximal;

(ii) os domı́nios dos elementos de Ψ cobrem Σ;

(iii) os contra-domı́nios dos elementos de Ψ cobrem σ;
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(iv) se ψα, ψβ ∈ Ψ, ω ∈ W , ϕ ∈ Φ, então

ϕ ◦ ψα ◦ ω ∈ Ψ;

ψβ ◦ ω ◦ (ψα)
−1 ∈ Φ;

(ψα)
−1 ◦ ϕ ◦ ψβ ∈ W.

O espaço de órbitas de um pseudogrupoW em uma variedade Σ, denotado
pelo quociente Σ/W é o conjuntos das classes de equivalência da relação em
Σ:

x ∼ y se ω(x) = y,

para alguma isometria ω ∈ W definida em uma vizinhança de x. Se (Σ,W )
e (σ,Φ) são equivalentes, então Σ/W e σ/Φ são isomorfos.

Definição 2.40. Um orbifold riemanniano n-dimensional é uma classe de
equivalência de pseudogrupos de isometrias W de uma variedade Σn tal que

(i) o espaço de órbitas
[

Σ/W
]

é Hausdorff;

(ii) para todo y ∈ Σ, existe vizinhança de y onde a restrição deW é gerada
por finitas isometrias.

Observação 2.41. A noção de orbifold apareceu pela primeira vez em Satake
[33]. O nome orbifold e a abordagem usual são encontrados originalmente
em Thurston [38]. O roteiro que adotamos nesta seção vem do apêndice de
Eliane Salem em Molino [27], que segue a abordagem desenvolvida por André
Haefliger para pseudogrupos de isometrias.

Vamos agora listar dois exemplos de orbifolds que não são bons, isto é,
estes dois exemplos não podem ser obtidos da forma S

2/Γ.

Exemplo 2.42 (gota). A esfera S2 com uma singularidade. O ponto singular
é um ponto orbifold: tem uma vizinhança ' R

2/Zp, onde Zp é grupo de p
rotação ao redor da origem (' ponto singular).

A gota também pode ser obtida colando-se um cone com um hemisfério
ao longo de um ćırculo.

Exemplo 2.43 (bola de futebol americano ruim). A idéia acima pode ser
generalizada para múltiplas singularidades. Tomando-se duas singularidades
a partir de pontos antipodais da esfera com vizinhanças do tipo R

2/Zp e
R

2/Zq, para p 6= q, temos uma bola oval ruim. Este orbifold é comumente
chamado de AF (p, q).

Pontos orbifolds como as singularidades dos dois exemplos acima são cha-
mados singularidades cônicas, por analogia ao exemplo 2.31.
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Folheações infinitesimalmente polares

Proposição 2.44. Seja F uma folheação riemanniana regular com folhas
fechadas e mergulhadas (por exemplo, folhas compactas) em uma variedade
M completa. Então o espaço de folhas M/F é um orbifold riemanniano e

M/F ' σ/Φ,

onde Φ é o pseudogrupo de holonomia de F agindo em σ definidos acima
nesta seção.

Observação 2.45. Vale a volta da proposição 2.44, isto é, dado um orbifold
riemanniano A, existe uma folheação riemanniana com folhas compactas em
uma variedade completa M tal que A ' M/F . Para mais detalhes nesta
direção, ver Moerdijk e Mrcun [26].

2.5 Vizinhança tubular

O estudo de propriedade locais de folheações riemannianas singulares é fa-
cilitado por um resultado clássico que fornece, para qualquer ponto, uma
vizinhança com caracteŕısticas muito convenientes. Esta seção tem por ob-
jetivo apresentar (ou relembrar) este resultado. A vizinhança O que será
constrúıda abaixo é chamada de vizinhança tubular distinguida – também
chamada, por alguns autores, de vizinhança tubular trivializadora ou de
Molino. Para maiores detalhes (e algumas demonstrações) sobre os resul-
tados aqui apresentados, sugerimos Molino [27], Alexandrino e Toeben [6] ou
Piñeros [32].

Seja F uma folheação riemanniana singular em M . Seja x ∈ M e consi-
dere P subconjunto aberto, conexo e relativamente compacto contendo x na
folha Lx de x. (Um conjunto com estas propriedades será chamado de placa
contendo x.) No fibrado normal de Lx, para ρ > 0, seja Nρ(P ) fibrado de
bolas abertas sobre P dado pelos vetores normais à folha Lx nos pontos de
P .

Considere a vizinhança tubular de P em M dada por

O := exp(Nρ(P )).

Para ρ pequeno, a exponencial normal exp acima é um difeomorfismo e
definimos uma transformação tipo homotetia hλ na vizinhança tubular con-
jugando a exponencial com homotetias do fibrado normal:

(2.46) hλ(exp(v)) = exp(λv)

para todo v ∈ Nρ(P ).
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2.5. Vizinhança tubular

Proposição 2.47. A aplicação hλ preserva F em O.

O resultado acima, conhecido como lema de transformação homotética de
Molino (ver Molino [27], caṕıtulo 6), é a peça fundamental para que possa
utilizar mudanças de métrica no sentido de obter resultados sobre folheações
riemannianas.

Existe uma projeção-pé Π : O → P bem-definida: projeção ao longo de
geodésicas horizontais. E para q ∈ P , chamamos

Sq := Π−1(q)

de um slice. Observe que, para p ∈ O, Π−1(Π(p)) é slice que contém p.

Lema 2.48. A projeção Π é um submersão sobrejetora e induz uma folheação
em O cujas folhas são os slices.

Se q ∈ O, a placa Pq em O que contém q está contida no tubo de raio
δ < ρ

Tubδ(P ) := {q ∈ O : dist(q, P ) = δ},

isto é
dist(q′, P ) = dist(q, P ), q′ ∈ Pq.

Observação 2.49. Notamos que, dada uma vizinhança tubular como acima
de um ponto singular de uma folheação singular qualquer, a propriedade ser
riemanniana é equivalente ao fato das placas estarem contidas nos tubos.

Lema 2.50. A projeção Π
∣

∣

Pq
é um submersão sobrejetora e para todo ponto

de P , o slice que o contém encontra todas as placas em O.

Uma geodésica perpendicular a um stratum Σr é também perpendicular
às folhas de dimensão r. Como geodésicas realizam localmente distâncias,
folheações riemannianas têm a seguinte propriedade.

Lema 2.51. As folhas de F estão contidas (localmente) em tubos (como os
definidos anteriormente nesta seção) centrados em Σr.

É posśıvel definir uma transformação homotética como (2.46) com res-
peito ao stratum que também preserva F . A partir dáı, com uma consi-
deração dimensional, é posśıvel concluir o seguinte.

Lema 2.52. Todo stratum singular Σr verifica codim(Σr) ≥ 2. E o stratum
regular M0 é aberto, conexo e denso em M .

Observação 2.53. O stratum maximal é também chamado de stratum aberto,
em oposição ao stratum minimal, que é fechado.
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Em Alexandrino e Toeben [6], são apresentados melhoramentos para al-
guns resultados de Molino, conforme apresentamos abaixo.

Proposição 2.54. Dado x ∈ M , existe vizinhança tubular O de P (como
acima) e métricas g̃ e ĝ em O tais que

(i) a folheação restrita à vizinhança tubular F∩O é folheação riemanniana
singular para as métricas g̃ e ĝ;

(ii) a folheação restrita a um slice F ∩Sq é folheação riemanniana singular
nas métricas g̃ e ĝ, para todo q ∈ P ;

(iii) as geodésicas ortogonais à placa P na métrica g continuam ortogonais
à P com respeito à métrica g̃ ou à métrica ĝ;

(iv) para todo q ∈ O, o espaço normal da folha Lq (com respeito à métrica
g̃ ou à métrica ĝ) é tangente ao slice que contém q SΠ(q);

(v) a distância entre placas em O é a mesma para a métrica g̃ e para a
métrica original g;

(vi) para todo q ∈ P ,

expq : (TqSq, g̃q) → (Sq, ĝ)

é uma isometria.

2.6 Linearização

Se F é uma folheação riemanniana singular em (M, g), é posśıvel, a partir
da proposição 2.54, obter uma linearização de F no sentido em que temos,
para todo x ∈ M singular, uma folheação riemanniana singular F̂ = F̂(x)
em uma vizinhança da origem em um espaço euclideano, também chamada
folheação infinitesimal de F no ponto x.

Fixe x ∈ M , O sua vizinhança tubular distinguida e Sx slice com m :=
dimSx. Considere a folheação riemanniana singular F|Sx

na métrica ĝ da
proposição 2.54. Podemos levantar F por uma isometria (aplicação expo-
nencial):

F̂ := A−1 exp−1(F)

é uma folheação riemanniana singular em R
m. A matriz A aqui representa

a escolha de uma base no espaço vetorial (TxSx, g̃x), desta forma, podemos
considerar a folheação F̂ no espaço euclideano (Rm, can). Observe que se x
era ponto singular, temos que 0 ∈ R

m é uma folha de F̂(x). Notamos que
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A pode ser escolhida de modo que A−1 exp−1(Sx) seja uma bola centrada na
origem.

Para mais detalhes sobre esta construção, ver Alexandrino e Toeben [6],
de onde citamos os dois resultados abaixo.

Lema 2.55. A folheação induzida na esfera S
m−1 (restrição de F̂ acima) é

ainda uma folheação riemanniana singular.

Proposição 2.56. Seja F uma folheação riemanniana singular em M e γ
uma geodésica ortogonal a uma folha regular de F . Então os pontos singulares
de F sobre γ são isolados.

Vale dizer que a informação relevante sobre a folheação está contida no
slice, no sentido em que podemos linearizar a vizinhança tubular O com um
difeomorfismo

φ : O → φ(O) ⊆ R
m × R

n−m,

tal que no primeiro fator temos a linearização do slice acima e o segundo é
trivial (vide primeiro caso da observação 2.73).

2.7 Uma mudança de métrica local

Fixe p ∈ M . Seja hλ a transformação definida pela equação (2.46) para
uma placa P que contém p. Vamos chamar também de hλ a restrição da
homotetia ao slice S = Sp. Para λ < 1, temos Sλ := hλ(S) ⊆ S e podemos
definir

(2.57) gλ :=
1

λ2
(hλ)

∗g̃.

Lema 2.58. Vale que F restrita a (Sλ, gλ) é uma folheação riemanniana
singular.

Amétrica gλ foi estudada por Alexandrino e Toeben [6]. Da demonstração
da proposição 2.3 no artigo citado, vemos que

(2.59) gλ((d expp)vX, (d expp)vY ) = g̃((d expp)λvX, (d expp)λvY ).

Assim, podemos falar em g0 e fica claro que

g0 = (exp−1
p )∗g̃p

é métrica flat (e restrição ao slice de ĝ, vide proposição 2.54).
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Folheações infinitesimalmente polares

Seja m = dimS e {e1, · · · , em} a base canônica usual de R
m ' TλvTpS.

Para 1 6 i, j 6 m, definimos aplicação suave Fij por

(gλ)ij(v) = Fij(λ, v) := g̃((d expp)λvei, (d expp)λvej),

então, pelo teorema do valor médio,

|Fij(λ, v)− Fij(0, v)| 6 ||DFij|| · |λ|,

|
∂Fij

∂vi
(λ, v)−

∂Fij

∂vi
(λ, v)| 6 ||D

∂Fij

∂vi
|| · |λ|,

...
...

Quando restringimos (λ, v) ao compacto Bδ(0)× [0, ε], cada um dos pri-
meiros termos nos lados direitos das equações acima é limitado e temos o
seguinte resultado.

Lema 2.60. Quando λ→ 0, gλ converge suavemente para a métrica flat

g0 = lim gλ = (exp−1
p )∗g̃p.

É posśıvel, de fato, especificar mais o resultado acima. Dada uma fo-
lheação F qualquer em M sempre temos, para todo x ∈ M uma decom-
posição trivial

TxM = TxL⊕ TxM/TxL,

onde L = Lx, mas uma métrica g qualquer em M nos dá a noção de ortogo-
nalidade em cada espaço tangente. Logo podemos decompor

TxM = TxL⊕ TxL
⊥.

Considere então para cada métrica gλ a decomposição ortogonal correspon-
dente

TxS = (TxL̂)λ ⊕ (TxL̂)
⊥

λ .

É claro que (TxL̂)λ = TxL̂ não depende de λ (não de depende da métrica). O
fato relevante é que a convergência do lema acima respeita esta decomposição
em vizinhanças de pontos regulares, isto é,

(2.61) (TxL̂)
⊥

λ → (TxL̂)
⊥

0 .

Lembre que a propriedade ser riemanniana para uma folheação depende
da métrica ambiente e a geometria transversal da folheação também. Ao mu-
dar a métrica, muda-se o espaço normal e possivelmente a geometria transver-
sal. Assim, como é fundamental a mudança ser para uma métrica compat́ıvel,
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2.7. Uma mudança de métrica local

isto é, que a folheação seja riemanniana na nova métrica, é necessário manter
o controle sobre a geometria tranversal.

Considere

g>λ := gλ
∣

∣

TF

g⊥λ := gλ
∣

∣

(TF)⊥
λ

,

onde as restrições devem ser encaradas levando-se em consideração a decom-
posição (única) dos vetores tangentes nos dois subespaços ortogonais.

Proposição 2.62. Dados campos linearmente independentes

X1, · · · , Xn

em S tais que, para todo z, se l(z) := dimLz,

(2.63) (X1)z, · · · , (Xl(z))z ∈ TzLz.

Vale que

g>λ → g>0
g⊥λ → g⊥0 .

A idéia da demonstração é obter um referencial ortogonal em relação
à métrica gλ, dependendo suavemente de λ, que converge a um referencial
ortogonal em relação à g0. Para isso vamos utilizar o lema 2.60 e o processo
Gram-Schmidt.

Observação 2.64. O caso de nosso maior interesse é uma vizinhança de um
ponto regular, onde vale a conclusão da proposição. Se p for regular, considere
vizinhança V onde F∩S é regular (em particular l(z) = l é constante em V ).
Tome X1, · · · , Xl ∈ Ξ(F). Considere campos Xl+1, · · · , Xm de forma que,
em p, se complete uma base de TpS. Os campos X1, · · · , Xm permanecem
linearmente independentes numa vizinhança V de p e temos o referencial que
obedece (2.63) como desejado.

Demonstração da proposição 2.62. Considere os campos dados pelo processo
Gram-Schmidt:

uλ1 = X1

uλi = Xi −
i−1
∑

j=1

gλ(Xi, u
λ
j )

gλ(uλj , u
λ
j )
uλj ,
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e observe que, para todo z ∈ Sλ e todo λ,

uλ1 , · · · , u
λ
l(z)

é base ortogonal do espaço tangente à folha e

gλ(u
λ
i , u

λ
j ) = 0, i 6= j

e
uλ1 , · · · , u

λ
m

é base ortogonal de TzS.
Como a convergência de gλ é suave, bem como o processo Gram-Schmidt,

para todo z ∈ S, temos uma base ortogonal de νzS na métrica gλ

uλl(z)+1, · · · , u
λ
m

que converge suavemente para uma uma base ortogonal de νzS na métrica
g0.

2.8 Folheações polares e isoparamétricas

A noção de seção introduzida para ações pode ser facilmente generalizada
para folheações. Nesta seção, vamos explorar uma classe particular de fo-
lheações com seção introduzida em Alexandrino [2]. Alguns exemplos e re-
sultados são apresentados. Em particular, a estrutura local de uma dessa
folheações está bem determinada; isto é uma parte do teorema de slice para
essa folheações. Como será visto no teorema 3.16, as folheações polares são
exemplo de folheações infinitesimalmente polares.

Considere uma folheação singular em uma variedade riemanniana. Uma
seção em um ponto é uma subvariedade imersa, totalmente geodésica e com-
pleta que encontra todas as folhas de maneira ortogonal e cuja dimensão é a
codimensão das folhas regulares.

Uma folheação polar é uma folheação riemanniana singular com seções,
isto é, admite seção para todo ponto regular. Mais precisamente, para todo
ponto regular p, o conjunto

Σp := expp(νpLp)

é uma seção.

Exemplo 2.65. Se F é uma folheação riemanniana singular com codim(F) =
1 (isto é, a codimensão das folhas regulares é 1) em uma variedade completa
M , então F é polar. De fato, uma geodésica ortogonal a uma folha (e por-
tanto a todas as outras, pois a folheação é riemanniana) é uma seção global.
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Uma seção local de F é uma componente conexa na interseção de uma
vizinhança tubular distinguida com uma seção de F .

Proposição 2.66. Seja F uma folheação polar em uma variedade completa
M . Seja p ∈M e Sp slice em p numa vizinhança tubular O. Então

(i) Sp é a união das seções locais que contém p;

(ii) Sq ⊆ Sp para q ∈ Sp;

(iii) TqSp = TqSq ⊕ Tq(Lq ∩ Sp).

Como visto na proposição 2.54 é posśıvel mudar a métrica da vizinhança
tubular de modo que a folheação restrita a um slice permaneça riemanniana
singular. A existência de seções permite esta conclusão sem mudança de
métrica.

Lema 2.67. Seja F folheação polar em uma variedade completa (M, g) e S
um slice. Então a folheação restrita F ∩ S é polar com a métrica induzida.

Demonstração. A restrição é uma folheação singular. Seja q um ponto em S
e γ uma geodésica perpendicular à folha Lq (logo perpendicular a Lq ∩ S).
Reduzindo γ se necessário temos, pela construção do slice, que γ está contida
no slice Sq. Pela proposição 2.66, Sq ⊆ S, logo γ está contida em S. Dáı,
como F é riemanniana, γ é ortogonal a toda folha F (logo de F ∩ S) que
encontra. Assim F ∩ S é riemanniana.

Finalmente, pela proposição 2.66, as seções locais para F que contém
q ∈ S estão em S. Estas seções locais são seções para F ∩ S.

Logo a folheação restrita é polar.

Folheações polares podem ser encaradas como uma generalização de fo-
lheações isoparamétricas; ver abaixo.

Exemplo 2.68. Seja L uma subvariedade isoparamétrica emM . A partição
dada por

F := {Lξ : ξ ∈ νL paralelo}

é uma folheação polar.

Partições como no exemplo acima são chamadas folheações isoparamétri-
cas .

Observação 2.69. A definição de subvariedade isoparamétrica pode ser enca-
rada como boas condições para que, tomando as variedades paralelas como
acima, se tenha uma folheação. Estas condições podem ser relaxadas; para
mais detalhes, ver Toeben [39].
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Enunciamos agora um resultado de Alexandrino [3] que será útil na de-
monstração do teorema 3.5, além de fornecer um critério indireto para exis-
tência de seções.

Teorema 2.70. Seja F uma folheação riemanniana singular em uma va-
riedade completa M tal que a distribuição dos espaços normais das folhas
regulares é integrável. Então F é uma folheação riemanniana singular com
seções.

Observação 2.71. O resultado acima é uma rećıproca não-trivial para um fato
simples de ações polares. Seja M0 o conjunto dos pontos regulares de uma
ação. Pode-se definir uma distribuição H (distribuição horizontal regular)
em M0 tal que, em cada ponto p,

Hp = νpG(p).

Se a ação for polar, temos seções Σ emM e as componentes conexas de Σ∩M0

são, por construção, subvariedades integrais para H. Logo H é integrável.
Uma demonstração para a rećıproca, na linguagem de ações, pode ser

encontrada, por exemplo, em Spindola [35]. Neste sentido, temos uma forma
equivalente de definir uma ação polar como uma ação isométrica tal que a
distribuição dos espaços normais das órbitas principais é integrável.

Uma folheação polar é hiperpolar se as seções são flat. As subvariedades
totalmente geodésicas de um espaço euclideano Rn são subespaços afins. Logo
uma folheação polar em R

n é hiperpolar.
Folheações isoparamétricas podem ser definidas como a partição por pré-

imagens de uma aplicação isoparamétrica. Para mais detalhes ver Alexan-
drino [2], Terng [36] ou Palais e Terng [30].

Lema 2.72. Uma folheação riemanniana singular em uma forma espacial
M(k) que admite uma seção é uma folheação isoparamétrica.

Observação 2.73. Se E é um subespaço vetorial de R
n e F é uma folheação

isoparamétrica de E. É posśıvel induzirmos uma folheação isoparamétrica
no ambiente de duas formas

(1) F1 tomando o produto das folhas de F com o complementar ortogonal
E⊥;

(2) F2 tomando as variedades paralelas das folhas de F .

No caso (1), as folhas da folheação original não serão folhas da folheação
induzida, no entanto, toda a informação sobre a folheação induzida está
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contida no subespaço (uma vez que o resto é trivial) e ambas têm o mesmo
espaço de folhas.

No caso (2), as folhas da folheação original são folhas da folheação indu-
zida, mas está poderá ter mais estrutura.

Exemplo 2.74. Se F é a folheação por ćırculos em R
2 ⊆ R

3, seguindo a
observação 2.73, temos

(i) F1 a folheação de R
3 por cilindros paralelos ao eixo z;

(ii) F2 a folheação de R
3 por ćırculos centrados no eixo z e paralelos ao

plano x-y.

Lema 2.75. As construções da observação 2.73 preservam polaridade.

Demonstração. (Usamos a notação da observação 2.73.) Se Σ ⊆ E é uma
seção para F , então Σ é uma seção para F2 e Σ × E⊥ é uma seção para
F1.

Observação 2.76. Seja F uma folheação isoparamétrica em S
n−1. A partição

de Rn por folhas homotéticas às folhas de F (origem é ponto singular) é uma
folheação isoparamétrica de R

n que estende F . Isto decorre da proposição
1.36, uma vez que o processo acima fornece exatamente as subvariedades
paralelas das folhas.

Observação 2.77. Seja F uma folheação isoparamétrica em R
n tal que x é

uma folha. As folhas regulares estão contidas em esferas centradas em x. Sem
perda de generalidade, pode-se assumir que x é a origem. Logo F restrita à
esfera S

n−1 é isoparamétrica.

2.9 Reconstruindo folheações

Esta seção objetiva enunciar o teorema 2.83 – que permite reconstruir uma fo-
lheação a partir de uma folha sob determinadas hipóteses – e, como aplicação
para folheações isoparamétricas, enunciar a proposição 2.85. Vamos relem-
brar rapidamente agumas construções em folheações; maiores detalhes podem
ser obtidos, por exemplo, em Candel e Conlon [12] ou Piñeros [32].

Seja ∇ uma conexão sobre uma variedade N e γ : [0, 1] →M um laço em
p = γ(0) = γ(1). Seja Pγ : TpN → TpN a isometria que leva cada v ∈ TpN
em X(1) ∈ TpN , onde X é seu transporte paralelo ao longo de γ.

Definição 2.78. O grupo de holonomia de N em p é

Holp := {Pγ : γ ∈ Γp},
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onde Γp é o conjuntos de todos os laços em p. Dizemos que N tem holonomia
trivial se o grupo de holonomia é trivial para todo ponto.

A noção de holonomia acima pode ser definida para subvariedades e di-
ferentes conexões (por exemplo, pode-se calcular a holonomia referente à
conexão normal sobre νN → N). É interessante obter uma noção de holo-
nomia sobre folhas de uma folheação que forneça alguma informação sobre a
geometria transversal.

Dada uma variedade Mn, uma folheação regular F de codimensão p em
M é equivalente a uma distribuição integrável de (n − p)-planos em M que
dá origem a um subfibrado E = TF em TM . Existe uma sequência exata
de fibrados

0 −→ E −→ TM −→ Q −→ 0,

onde Q := TM/E. Temos TM = E ⊕Q e, se X ∈ Ξ(M) é posśıvel escrever
unicamente, seguindo esta decomposição,

X = Xe +Xq.

Seja ∇ uma conexão afim qualquer em Q → M . Para Y ∈ Γ(Q) e
X ∈ Ξ(M) definimos

(2.79) ∇̊XY := ∇XqY + [Xe, Y ]q.

Vale que ∇̊ é também uma conexão afim em Q→M e tal que

(2.80) ∇̊XY = [X, Y ]q.

Uma conexão em Q→M que verifica a equação (2.80) quando restrita a
uma folha será chamada conexão de Bott. Um campo normal em uma folha
regular L é dito folheado se ∇̊Y ≡ 0, ou seja, se é Bott-paralelo.

Observação 2.81. Se R̊ é tensor de curvatura de uma conexão de Bott ∇̊
e X, Y ∈ Γ(E) = Ξ(F), então R̊(X, Y ) ≡ 0. Isso implica que as folhas
regulares são Bott-flat.

É um fato simples de geometria riemanniana que se R ≡ 0, então o trans-
porte paralelo depende apenas da classe de homotopia do caminho. Neste
sentido, a holonomia mede o quanto um espaço deixa de ser flat.

Se há uma métrica g em M temos uma decomposição ortogonal TM =
E⊕E⊥. Podemos definir igualmente uma conexão de Bott no fibrado normal
da folheação E⊥ →M com propriedades idênticas, em face de que a projeção
π : TM → Q leva E⊥ isomorficamente em π(E⊥) = Q. Além disso, estes
fibrados são isométricos no sentido em que se ϕ := π|E⊥ , então

g|E⊥ = ϕ∗g|Q.

44



2.9. Reconstruindo folheações

Exemplo 2.82. Seja F a folheação riemanniana regular dada pelas pré-
imagens de uma submersão riemanniana π : M → B com ∇ a conexão
riemanniana de M . Vamos usar a notação da seção 1.5. Temos a conexão de
Bott

∇̊XY := (∇XhY )h + [Xv, Y ]h

e a conexão normal
∇⊥ := (∇XY )h

definidas para todo X ∈ Ξ(M) e todo Y horizontal.
Vale que ∇̊ = ∇⊥ se, e somente se, H for integrável. Ou seja, pelo lema

1.30, se o tensor de O’Neill A for nulo. Vale ainda que A é o tensor de torção
da conexão ∇⊥, ou seja, ∇̊ = ∇⊥ se, e somente se, ∇⊥ é simétrica.

Se F é uma folheação singular em M , dizemos que uma folha regular L
tem holonomia trivial se L tem holonomia trivial como folha da folheação
regular F ∩M0 com relação à conexão de Bott desta folheação regular.

Estamos agora em condições de enunciar o teorema. Seja ηξ a aplicação
ponto-final (definição 1.19). Em Alexandrino e Toeben [6] foi demonstrado
o seguinte.

Teorema 2.83. Seja F folheação riemanniana singular em uma variedade
completa M , L uma folha regular de F com holonomia trivial. Então

F = {ηξ(L) : ξ ∈ Ξ},

onde Ξ é o conjuntos dos campos normais folheados sobre L.

A demonstração deste teorema passa pelo fato das folhas regulares de
folheações riemannianas singulares serem fracamente Bott-equifocais, isto é,
para cada p ∈ L folha regular, existe vizinhança U de p em L tal que ηξ|U
tem posto constante para todo ξ Bott-paralelo (com a conexão de Bott no
fibrado normal E⊥). A partir desta propriedade (e outras considerações) se
verifica um ponto central que

ηξ(U) ⊆ Lηξ(p).

Esta caracteŕıstica das folhas regulares de folheações riemannianas sin-
gulares está relacionada a uma propriedade mais forte que constitui outra
forma de se generalizar a noção de subvariedade isoparamétrica: subvarieda-
des equifocais.

Definição 2.84. Uma subvariedade equifocal de (M, g), fixada conexão ∇, é
uma subvariedade L que tenha: fibrado normal ∇-flat; aplicação ponto-final
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Folheações infinitesimalmente polares

(que está localmente definida) com posto localmente constante para vetores
normais ∇-paralelos; e seções, isto é, para todo p ∈ L,

Σp = expp(νpL)

é subvariedade de L imersa, completa e totalmente geodésica.

Famı́lias paralelas de subvariedades equifocais (caso análogo ao exem-
plo 2.68) são folheações polares. Por outro lado, as folhas regulares de
folheações polares são equifocais. Esta dualidade entre polaridade e equi-
focalidade foi explorada, por exemplo, em Alexandrino [2] e Toeben [39] e
é utilizada também na demonstração dos lema 2.72, teorema 2.70, teorema
3.16 e proposição 2.66.

O teorema 2.83 permite que possamos entender melhor folheações iso-
paramétricas. Em particular, uma folheação é isoparamétrica em espaços
euclideanos se, e somente se, for isoparamétrica em subespaços ou esferas
nos termos da proposição a seguir.

Proposição 2.85. Seja F uma folheação riemanniana singular em R
n. Te-

mos que F é isoparamétrica quando as folhas de F ∩M são folhas regulares
de F , F ∩M é isoparamétrica e M é

(i) um subespaço vetorial; ou

(ii) uma esfera.

Demonstração. Que a folheação restrita F ∩M induz uma folheação isopa-
ramétrica F̄ no ambiente segue das observações 2.76 e 2.73 (caso (2)). O fato
desta folheação ser exatamente a original, isto é, F̄ = F , logo o resultado,
segue do teorema 2.83.

Observação 2.86. Em vista da proposição 1.39, o caso (ii) da proposição
2.85 equivale a exigir que F tenha folhas compactas. Por outro lado, como
a folheação em questão é riemanniana, o caso (ii) também equivale a dizer
que o centro da esfera é uma folha.
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Caṕıtulo 3

Infinitesimalmente polar

3.1 Resultado principal

Seja F uma folheação riemanniana singular em M . A restrição de F ao
stratum regular M0 é uma folheação riemanniana regular e os quocientes
locais são variedades. Definimos k̄(z) como o máximo de todas as curvaturas
secionais na imagem (projeção) de z no quociente.

Como M0 é subconjunto aberto e denso deM , todo ponto de M pode ser
atingido como ponto fronteiriço de M0. Diremos que F satisfaz a condição
de não-explosão de curvatura secional em p ∈M se

(3.1) lim sup
z→p

k̄(z) <∞ , z ∈M0.

Este comportamento da curvatura no quociente está relacionado à exis-
tência de “seções infinitesimais” para F . Este será o conteúdo do principal
resultado deste texto; ver teorema 3.5.

Observação 3.2. Para ações polares ou folheações riemannianas regulares com
folhas fechadas e mergulhadas, sabe-se que o quociente é um orbifold rieman-
niano suave, logo as curvaturas secionais são limitadas (uniformemente) em
compactos.

Vamos definir mais precisamente estas seções infinitesimais.

Definição 3.3. Diremos que uma folheação riemanniana singular é infini-
tesimalmente polar no ponto p se a folheação infinitesimal (ver seção 2.6)
F̂ = F̂(p) for polar.

Diremos que F em M é infitesimalmente polar se for infinitesimalmente
polar em todos os pontos de M . Existem diversos exemplos conhecidos para
esta classe de folheação. Em particular, folheações polares são infinitesimal-
mente polares; veremos este e outros exemplos nas seções 3.3 e 3.5.
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Folheações infinitesimalmente polares

Observação 3.4. Na notação da seção 2.6, temos

φ(Sp) = φ(O) ∩ E,

onde E é um subespaço vetorial. Este é o caso (1) da observação 2.73 e
a definição 3.3 faz sentido também (vide lema 2.75) se considerada a line-
arização da folheação em uma vizinhança tubular (um aberto) do ponto.

A partir de agora, vamos caracterizar as folheações infinitesimalmente
polares, através de condições equivalentes, como feito originalmente por Lyt-
chak e Thorbergsson [25].

Teorema 3.5. Seja F uma folheação riemanniana singular em uma varie-
dade M completa. As afirmações abaixo são equivalentes:

(i) F satisfaz (3.1) em p;

(ii) F̂(p) é polar;

(iii) F é localmente fechada no ponto p, que tem uma vizinhança Q em M
tal que o quociente local Q/F é um bom orbifold riemanniano.

Em vista do teorema 3.5, passaremos a utilizar infinitesimalmente polar
para toda folheação que apresentar qualquer uma das propriedades equiva-
lentes acima.

3.2 Demonstração

A demonstração do teorema acima será feita por partes seguindo a estratégia
abaixo.

Que (i) =⇒ (ii) será feito no teorema 3.8 através de alguns
cálculos a partir de uma mudança de métrica na vizinhança tubu-
lar distinguida e resultados anteriores para folheações com seções
em espaços euclideanos.

Que (ii) =⇒ (iii) será feito através de resultados conhecidos so-
bre o grupo de Weyl generalizado de uma seção na vizinhança
tubular obtida no teorema 3.13 a partir da seção em F̂ . Na ob-
servação 3.12, clarificamos o fato de F ser localmente fechada
(assumindo (ii)) e como o enunciado do item (iii) e a demons-
tração do teorema 3.13 fazem sentido.
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3.2. Demonstração

Que (iii) =⇒ (i) é uma observação simples; ver proposição 3.15.

Lema 3.6. A condição (3.1) implica que

(3.7) lim sup
z→p

k̄(z) · dist2(z, p) = 0 , z ∈M0.

Teorema 3.8. Se F satisfaz (3.1) em p, então F̂ = F̂(p) é polar.

Demonstração. Considere a construção de (Sλ, gλ) da seção 2.5. Então, se-
guindo a observação 1.24, temos que hλ é uma isometria de (S, gλ) para
(hλ(S),

1
λ2 g), com hλ(S) ⊂ S. Logo, pela proposição 1.23 e equação (1.34)

com η = λ−1, temos

(3.9) kλ(z) = k
1

λ (hλ(z)) = λ2k(hλ(z)).

Por outro lado, vide observação 2.64, temos que

(3.10) lim
λ→0

(kλ(z)) = k0(z)

para curvaturas horizontais.
Veja que se z ∈ Sλ, vale que dist(z, p) 6 λ e dist(hλ(z), p) 6 λ e, usando

as equações (3.7), (3.9) e (3.10), temos que o quociente U/F̂ é flat nos pontos
regulares, onde U ⊆ R

m ' TpSp é a vizinhança da origem onde está definida

F̂ . Além disso, sabemos que R
m, logo U , é flat.

Logo, os dois lados da fórmula de O’Neill, ver equação (1.27), são nulos
(em pontos regulares), donde a distribuição horizontal de F̂ é integrável. A
existência de seção nessas condições é consequência do teorema 2.70, donde
F̂ é polar (logo hiperpolar).

Observação 3.11. Como ficará claro ao final da demonstração do teorema
3.5, a equação (3.7) é também equivalente aos itens do teorema 3.5 e fornece
uma caracterização técnica alternativa para polaridade infinitesimal.

Observação 3.12. O item (ii) do teorema 3.5 garante que F̂ é polar em R
m

(logo hiperpolar) – de fato, F̂ polar em R
m implica que F̂ é isoparamétrica

(lema 2.72). É claro que, nestas condições, F̂ é fechada (e é imediato que F
restrita ao slice também é fechada).

Então, como discutido na seção 2.6, a folheação na vizinhança tubular é
difeomorfa ao produto (em R

n) de uma folheação fechada com uma trivial,
logo é fechada. Além disso, esta parte trivial não passa ao quociente local
(isto é, ao fazermos a projeção no quociente, todos os pontos na mesma folha
trivial têm a mesma projeção, que depende apenas da parte isoparamétrica)
de modo que basta considerar o quociente do slice.

Vale lembrar que a folheação na vizinhança tubular e a folheação lineari-
zada, sendo difeomorfas, têm o mesmo quociente local.
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Folheações infinitesimalmente polares

Teorema 3.13. Seja F uma folheação riemanniana singular emM completa
e p ∈ M . Se F̂ é polar, então existe vizinhança Q ⊂ M de p tal que F ∩Q
é fechada e o quociente (local) Q/F é um bom orbifold riemanniano.

Demonstração. Pela observação 3.12 acima basta mostrar a conclusão do
teorema para o slice S = Sp. Seja

ϕ : (S,F) → (U, F̂)

a isometria que leva a folheação no slice a uma folheação polar numa vizi-
nhança U da origem em R

m (como na seção 2.6).
Como F̂ está em um espaço euclideano, temos que é hiperpolar e admite

uma seção horizontal Σ passando pela origem. Existe Γ grupo finito de
isometrias de Σ (grupo de Weyl) que fixa a origem e tal que existe isometria

Σ/Γ → U/F̂ .

Considere N contido em

ϕ−1(Σ) ∩Bε(p) ⊆ S.

Desejamos uma seção horizontal para F , mas, em prinćıpio, F pode nem
admitir seções. A idéia então é definir uma nova métrica em N invariante
por W = ϕ−1 ◦ Γ de forma a tornar N horizontal.

(Vamos utilizar a notação Eg para o complemente ortogonal de um espaço
vetorial E em relação à métrica g.) Para z ∈ N , definimos

Vz := (TzN)g0 ;

Hz := (Vz)
g.

Seja Lz a folha de F̂ por z. Temos TzLz ⊆ (TzN)g0 = Vz, dáı

Hz ⊆ (TzLz)
g,

e, se z é regular, vale que Hz = (TzL)
g.

A projeção ortogonal (com respeito à métrica g) prz : TzN → Hz é um
isomorfismo e definimos a métrica ḡ por

ḡz(·, ·) := gz(prz·, prz·)

em N .
Considere N dotada da métrica ḡ. Por construção, a projeção π : N →

S/F preserva distâncias na parte regular. Como π é invariante por W (uma
vez queW foi obtido a partir de Γ que não altera as folhas, isto é, se y = ω ·x
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3.3. Dois exemplos

para ω ∈ W então x e y estão na mesma folha de F em S), os elementos deW
preservam comprimento de curvas na parte regular de N . Pela proposição
1.25 e por continuidade, os elementos de W são isometrias de N (com a
métrica ḡ).

Então a projeção induzida

N/W → S/F

é um mergulho isométrico.

Observação 3.14. A distribuiçãoHz da demonstrção acima é de fato suave em
z. Considere campos linearmente independentes em U ⊆ R

m: v1, · · · , vn tais
que v1(z), · · · , vk(z) são base de TzN . O processo (suave) de ortogonalização
Gram-Schmidt fornece uma base g0-ortogonal

u1(z) = v1(z)

ui(z) = vi(z)−
∑

j

g0(vi, uj)

g0(uj, uj)
uj,

e, por construção, uk+1, · · · , un é base g0-ortogonal de Vz. Agora, sejam
w1, · · · , wn a base obtida aplicando o processo Gram-Schmidt relativo à
métrica g à base u1, · · · , un, temos w1(z), · · · , wk(z) base de Hz.

O quociente local sendo um bom orbifold – e, portanto, quociente de uma
variedade riemanniana por um grupo finito – segue que todos as curvaturas
secionais em todos os pontos do quociente são limitadas. Deixamos isto
registrado na próxima proposição.

Proposição 3.15. Se p tem uma vizinhança Q cujo quociente Q/F é um
bom orbifold, então F verifica a condição (3.1) em p.

3.3 Dois exemplos

Como mencionado antes, folheações polares são infinitesimalmente polares.
Este é precisamente o enunciado do resultado abaixo; o teorema de slice para
folheações riemannianas singulares com seções estabelecido em Alexandrino
[2].

Teorema 3.16. Seja F uma folheação polar em uma variedade riemanniana
M completa e Sq slice em um ponto q ∈ M . Então a folheação restrita ao
slice F ∩ Sq é difeomorfa a uma folheação isoparamétrica em um aberto de
R

m, onde m é a dimensão do slice Sq.
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Folheações infinitesimalmente polares

Não demonstraremos aqui este resultado; uma prova com detalhes pode
ser encontrada em Piñeros [32]. A prova se utiliza de resultados anteriores
para folheações riemannianas singulares integráveis, que, de fato, são polares
– logo infinitesimalmente polares.

Outra classe de exemplos para folheação infinitesimalmente polar é dada
pelas folheações de baixa codimensão, este é o próximo resultado.

Proposição 3.17. Seja F uma folheação riemanniana singular em que se
tenha codim(F) 6 2. Então F é infinitesimalmente polar.

Demonstração. O caso codim(F) < 2 segue do teorema 3.16 e do exemplo
2.65. Se codim(F) = 2, considere a folheação infinitesimal F̂(p) em R

n

para p singular. Temos que a origem é uma folha e as folhas regulares estão
contidas em esferas (de raio suficientemente pequeno).

Agora, se L é uma folha regular, codim(L) = 2 em R
n, logo codim(L) = 1

em uma esfera. A folheação induzida na esfera é riemanniana singular (vide
lema 2.55) e tem codimensão 1, logo é polar (vide exemplo 2.65). Mas uma
folheação é polar em R

n se, e somente se, é polar na esfera, vide proposição
2.85, donde conclúımos que F é infinitesimalmente polar.

3.4 Completude variacional

Nesta seção, vamos explorar alguns resultados sobre folheações sem pontos
horizontalmente conjugados e ações variacionalmente completas (definição
2.11) que são, vide proposição 3.18, essencialmente o mesmo assunto. Na
seção 3.5, utilizaremos os conceitos aqui desenvolvidos no intuito de mostrar
que ações variacionalmente completas dão origem a folheações infinitesimal-
mente polares.

Seja M uma variedade riemanniana e F uma folheação riemanniana sin-
gular em M . Dizemos que F não tem pontos horizontalmente conjugados
quando para toda folha L e toda geodésica γ que encontra L perpendicular-
mente, todo campo L-Jacobi (vide seção 1.3) ao longo de γ que é tangente
a uma outra folha de F (diferente de L) é tangente a todas as folhas que γ
encontra.

Proposição 3.18. Seja G um grupo de Lie agindo em uma variedade rie-
manniana completa M por isometrias e seja F a folheação riemanniana sin-
gular em M induzida pela ação de G. Então a ação de G é variacionalmente
completa se, e somente se, F não tem pontos horizontalmente conjugados.

Demonstração. Seja L uma folha de F , ou seja, uma órbita de G. Seja γ uma
geodésica de M que encontra L perpendicularmente e J um campo L-Jacobi
sobre γ que é tangente a uma folha diferente de L.
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3.4. Completude variacional

Se a ação é variacionalmente completa, então

J = Xξ
∣

∣

γ
,

donde J é tangente a todas as órbitas que γ encontra, logo vale que F não
tem pontos horizontalmente conjugados.

Se F não tem pontos horizontalmente conjugados, então J é tangente
a todas as órbitas. Seja t0 tal que γ(t0) não é ponto focal de L e seja X
restrição a γ de um campo de Killing que verifica X(t0) = J(t0) (é sempre
posśıvel obter X, vide observação 3.19 abaixo). Agora temos, pelo lema 1.15,
que X é campo de Jacobi. Mais precisamente, X é L-Jacobi (ver observação
3.20) e logo Y := X − J também é L-Jacobi. Mas Y (t0) = 0 em um ponto
que não é L-focal, portanto, Y ≡ 0 em γ.

Logo J é restrição de um campo de Killing induzido pela ação e temos
que esta é variacionalmente completa.

Observação 3.19. Temos que J(t0) é um vetor tangente em γ(t0). A folheação
F é induzida pela ação isométrica de G. Pela transitividade de Ξ(F), temos
que existe campo Xξ, para algum ξ ∈ g, como na equação (2.4) que coincide
com J(t0) em γ(t0). Mas, como a ação é isométrica, o fluxo de Xξ é um
isometria, logo este é um campo de Killing.

Observação 3.20. Usando o lema 1.15 e a observação 3.19 é claro que a
variação associada ao campo X = Xξ é

γs(t) = µ(exp sξ, γ(t)),

onde µ : G×M →M é a ação isométrica de G em M .
Considere h := exp sξ e µh := µ(h, ·) que é uma isometria e γs(0) =

µh(γ(0)). Agora, para todo s, dµh leva γ′(0) em γ′s(0).
Se dµh leva Tγ(0)L em Tγs(0)L, sabendo que γ é ortogonal à folha L, temos

que todas as curvas da variação são ortogonais à L e temos o desejado, isto
é, X é L-Jacobi. Como dµh é isomorfismo, basta mostrar que dµh(Tγ(0)L) ⊆
Tγs(0)L para concluir a igualdade.

De fato, um vetor em Tγ(0)L tem a forma d
dε
µ(exp εη, γ(0))|ε=0 para algum

η ∈ g. Aplicando dµh temos

d

dε
µh

(

µ(exp εη, γ(0))
)∣

∣

ε=0
=

d

dε
µ(h · exp εη, γ(0))

∣

∣

ε=0

=
d

dε
µ(h · exp εη · h−1, µ(h, γ(0)))

∣

∣

ε=0

=
d

dε
µ(exp(εAd(h)η), γs(0))

∣

∣

ε=0
.
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(Para uma justificativa da última passagem, ver, por exemplo, a seção 1.3 de
Alexandrino e Bettiol [5].) Mas Ad(h)η ∈ g, donde

dµh(Tγ(0)L) ⊆ Tγs(0)L,

e isto conclui a observação.

O conceito de completude variacional foi introduzido em Bott [9] como
uma classe de ações isométricas “suficientemente ricas” ([9], p. 260) para
que o núcleo focal de L (campos L-Jacobi não-nulos que se anulam em um
ponto focal) fosse formado inteiramente por campos que fossem estend́ıveis
a campos globais induzidos pela ação. Naquela ocasião, o autor desejava
aplicar desigualdades de Morse e era relevante saber a dimensão do núcleo
focal. Neste sentido uma ação é variacionalmente completa quando “pro-
duz campos de Jacobi suficientes, ao longo de geodésicas, para determinar a
multiplicidade dos pontos focais das órbitas” (Conlon [17], p. 149).

A riqueza das ações variacionalmente completas se traduz também em
um quociente bom. Na introdução de Bott e Samelson [10], os autores
afirmam pensar completude variacional “intuitivamente” ([10], p. 965) como
a ausência de pontos conjugados no quociente da ação. Uma forma interes-
sante de pensar isso é entender que a condição sem pontos horizontalmente
conjugados é uma condição transversal, isto é, pode ser formulada em termos
da estrutura do quociente. Ausência de pontos horizontalmente conjugados
se traduz na não-existência de pontos conjugados no quociente. Vamos ilus-
trar essa idéia no exemplo simples a seguir.

Exemplo 3.21. Seja π : M → B uma submersão riemanniana e F a fo-
lheação regular definida pelas fibras π−1(b) para todo b ∈ B. Suponha que
F é sem pontos horizontalmente conjugados.

Agora seja J campo de Jacobi em α em B associado a uma variação
αs(t) : [0, 1]× [0, 1] → B e tal que J(α(0)) = 0 = J(α(1)). Podemos levantar
as geodésicas (vide lema 1.26) obtendo uma variação α̃s(t) : [0, 1]×[0, 1] →M
com campo de Jacobi associado J̃ . Por construção, J̃ é vertical em α̃(0) e
α̃(1). Mas, pela hipótese de F ser sem pontos horizontalmente conjugados,
isso implica que J̃ é vertical em todo ponto de α̃. Logo J ≡ 0.

Conclúımos que B não tem pontos conjugados.

Observação 3.22. Pelo racioćınio do exemplo 3.21 acima, conclúımos também
a rećıproca: se B não tem pontos conjugados, então F é sem pontos hori-
zontalmente conjugados.

Vamos agora enunciar dois resultados que podem ser encontrados em
Lytchak e Thorbergsson [24]. Naquela ocasião, os autores estudaram ações
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3.4. Completude variacional

variacionalmente completas em espaços de curvatura não-negativa. Este é
o caso do espaço euclideano e, como já foi visto, folheações riemannianas
singulares em variedades admitem uma linearização da folheação restrita ao
slice, contexto onde estes resultados podem ser usados.

Vale notar que resultados na mesma direção que estes foram obtidos an-
teriormente em Gorodski e Thorbergsson [21] para espaços simétricos; ver
teorema 2.14.

Proposição 3.23. Seja M uma variedade riemanniana completa e F uma
folheação riemanniana singular em M que admite seções flat. Então F não
tem pontos horizontalmente conjugados.

O resultado acima é uma generalização da proposição 2.12 – originalmente
obtida em Conlon [16] – à luz da proposição 3.18.

Teorema 3.24. Seja M uma variedade riemanniana completa e F uma fo-
lheação riemanniana singular emM sem pontos horizontalmente conjugados.
Então, se M tem curvatura secional não-negativa, F é hiperpolar.

Vamos apresentar um roteiro informal das idéias da demonstração do
teorema 3.24 seguindo Lytchak e Thorbergsson [24].

Seja γ : R →M uma geodésica horizontal completa tal que γ(0) é regular.
Considere Ẽ o conjunto dos campos Lγ(c)-Jacobi sobre γ para algum c ∈ R.

E seja E ⊂ Ẽ o conjunto dos campos tais que

J(t) ∈ Tγ(t)Lγ(t)

para todo t ∈ R. Vale que, para todo t ∈ R,

Ṽt := Tγ(t)Lγ(t) = {J(t) : J ∈ E}.

Se γ(t) é regular, então Ṽt e seu complemento ortogonal H̃t definem
espaços verticais e horizontais análogos aos de uma submersão riemanniana
(vide seção 1.5), donde a equação (1.29) faz sentido e podemos considerar o
tensor Aγ′(t) nos pontos regulares.

A estratégia é definir um tensor horizontal sobre toda a geodésica que
estenda A aos pontos singulares (que são isolados em γ) e portanto obter
uma medida da integrabilidade da distribuição horizontal (vide lema 1.30).
Este dado, em vista do teorema 2.70, permite concluir a existência de seções.

Para definir um tensor horizontal em toda a geodésica os autores seguem
técnicas apresentadas em Wilking [42]. Define-se

V ′
t := {DtJ(t) : J ∈ E , J(t) = 0}
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Folheações infinitesimalmente polares

e verifica-se que este espaço é trivial nos pontos regulares para o caso em
questão. Mais precisamente, vale que

Vt := Ṽt + V ′
t

é uma distribuição suave sobre γ, de dimensão constante e que coincide com
o espaço tangente das órbitas Tγ(t)Lγ(t) nos pontos regulares.

Seja Ht o complemento ortogonal de Vt e considere X = Xv + Xh a
decomposição única de um campo ao longo de γ em relação à decomposição
ortogonal Tγ(t)M = Vt ⊕Ht.

Define-se um novo tensor horizontal

(3.25) At(X(t)) :=
(

Dt(X
h)(t)

)v
+
(

Dt(X
v)(t)

)h
,

que coincide com Aγ′(t) onde este está definido, ou seja, nos pontos regulares.
Observe que os Vt e Ht sao fibras, respectivamente, de dois fibrados (sobre

R) Vγ e Hγ. A conexão ∇ em (M, g) induz conexões Dv
t e Dh

t , respectiva-
mente, sobre estes fibrados. Em Wilking [42], mostra-se que um vetor Y é
da forma Y = Jh, onde J é um campo de Jacobi sobre γ se

(3.26) Dh
tD

h
t Y + (R(Y, γ′)γ′)h − 3AtAtY = 0.

Esta equação é melhor interpretada à luz do tensor de O’Neill. Considere
ação de G em M e B := M/G o quociente. Sejam π : M → B a projeção
usual, p ∈M um ponto regular e {X, Y } base ortonormal de um 2-plano σp
em Hp. Então, pela equação (1.31),

kB
(

dπp(σp)
)

= kM(σp) + 3||AXY ||2(3.27)

= R(X, Y,X, Y ) + 3||AXY ||2(3.28)

= g
(

(R(Y,X)X)h − 3AXAXY, Y
)

.(3.29)

Lembramos que l := dim(Ht)−1 não depende de t. Considere X1, · · · , Xl

campos horizontais e Dh
t -paralelos sobre γ tais que {γ′, X1, · · · , Xl} seja or-

tonormal em todo ponto (logo base de Ht). Se Φ : Rl → Hγ leva

(v1, · · · , vl) 7→
∑

viXi,

então Φ é uma bijeção entre curvas em R
l e vetores horizontais perpendi-

culares ao longo de γ. Para uma curva α : R → R
l definimos, a partir da

equação (3.29), um operador auto-adjunto em R
l

(3.30) R(t)α(t) := Φ−1
(

R(Y (t), γ′(t))γ′(t))h − 3AtAtY (t)
)

,

onde Y := Φ ◦ α.
Observe que o lado direto da equação (3.27) é sempre positivo se duas

condições são verificadas:
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(i) M tem curvatura não-negativa;

(ii) a distribuição H é não-integrável.

Como visto na seção 1.5, a integrabilidade da distribuição horizontal é medida
pelo tensor A, neste caso, H é integrável na parte regular se, e somente se,
At ≡ 0. Nestas condições, da equação (3.29), segue que

(R(Y,X)X)h − 3AXAXY > 0

e logo

(3.31) 〈R(t)α(t), α(t)〉 > 0,

para toda curva α e todo real t.
Define-se uma forma ı́ndice

Iba(α, β) :=

∫ b

a

〈α′(t), β′(t)〉 − 〈R(t)α(t), β(t)〉 dt,

onde α e β são curvas cont́ınuas que se anulam nos extremos e tais que suas
derivadas são quadrado-integráveis.

Como visto, as hipóteses do teorema 3.24 levam à equação (3.31), que
implica que o ı́ndice de Iba é positivo em um grande intervalo [a, b] ⊂ R (ver
observação 3.32 abaixo).

Observação 3.32. Se At0 6= 0, então existe x ∈ R
l tal que

∫ t0+1

t0−1

〈R(t)x, x〉 dt = C0 > 0.

Agora, para N suficientemente grande, é posśıvel encontrar uma função real
suave φ : R → R tal que

(i) φ(t) = 0 se t /∈ [a, b];

(ii) φ(t) = 1 se t ∈ [t0 − 1, t0 + 1]; e

(iii)
∫ b

a

(

φ′(t)
)2
dt < C0,

onde a := t0 −N e b := t0 +N . Tomando α(t) := φ(t)x, temos

Iba(α, α) < 0.
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Existem resultados análogos à teoria clássica de Morse (teorema 1.18) que
garantem, nestas condições, solução não-trivial de

α′′ +Rα = 0

com

α(a) = 0 = α(c),

para um c ∈ (a, b).
O campo horizontal Y := Φ ◦ α para α solução obtida acima verifica

a equação (3.26) e se anula em γ(a) e γ(c), que podemos assumir pontos
regulares. Se J é o campo de Jacobi em γ definido pelas condições iniciais
J(a) = 0 e (DtJ)(a) = Dh

t Y (a) então Jh e Y são soluções da mesma equação
diferencial com mesmas condições iniciais, donde são iguais. Como J verifica
as condições da proposição 1.21, temos que é Lγ(a)-Jacobi. Ou seja, existe

J ∈ Ẽ tal que Jh = Y = Φ ◦ α.
Estamos em condições de enunciar o seguinte.

Lema 3.33. Seja F uma folheação não-polar em uma variedade M com
curvatura não-negativa. Então existe ao menos uma geodésica horizontal
com pontos horizontalmente conjugados.

Seguindo o discutido acima, resumido no lema 3.33, em vista do teorema
2.70 e da hipótese de ausência de pontos horizontalmente conjugados em F ,
chegamos na integrabilidade da distribuição normal da folheação – o roteiro
acima implica que, para todo X horizontal AX

∣

∣

M0

≡ 0 – e logo na polaridade
de F . As técnicas acima também garantem que a seção é flat.

3.5 Caso variacionalmente completo

Nesta seção, vamos exibir outro exemplo de polaridade infinitesimal. São
folheações sem pontos horizontalmente conjugados, um classe que, quando
provém de ações isométricas, é equivalente ao conceito de completude varia-
cional (proposição 3.18).

Teorema 3.34. Folheações sem pontos horizontalmente conjugados são in-
finitesimalmente polares.

O teorema 3.34 pode ser visto como uma generalização do teorema 3.24,
que, com hipóteses adicionais, garante que a folheação é polar (logo infinite-
simalmente polar).
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3.5. Caso variacionalmente completo

Primeiramente vamos passar aos lemas abaixo, onde utilizamos a notação
introduzida na seção 2.5. A idéia por trás dos próximos lemas é que a mu-
dança de métrica

g −→ g̃ −→
1

λ2
g̃ −→ gλ −→ g0

não altera a propriedade sem pontos horizontalmente conjugados.
A primeira mudança, vide proposição 2.54, não provoca alterações no

quociente – logo não poderia “criar pontos conjugados na base” o que, pela
discussão antes do exemplo 3.21 deveria acontecer para que F deixasse de
ser sem pontos horizontalmente conjugados.

A segunda mudança, vide equação (1.32), não altera a conexão de Rie-
mann. Além disso, por serem métricas homotéticas, é claro que a noção de
ortogonalidade não se altera. Na terceira passagem, vide observação 1.24 e
proposição 2.47, como já ressaltado na demonstração do teorema 3.8, temos
uma isometria

(S, gλ) → (Sλ,
1

λ2
g̃)

que leva folhas em folhas. Logo “variação por geodésicas ortogonais” em
(S, gλ) é sempre a imagem isométrica de uma “variação por geodésicas orto-
gonais” em (Sλ, 1

λ2 g̃), que, por sua vez, é exatamente o mesmo que “variação
por geodésicas ortogonais” em (Sλ, g̃).

Finalmente, a idéia da última passagem é que cada geodésica na métrica
g0 pode ser encarada como limite de uma sequência de geodésicas nas métricas
gλ quando λ→ 0 e que tal convergência não altera a ausência de pontos con-
jugados.

Diremos que uma geodésica é regular se todos os seus pontos forem re-
gulares. Entender o caso para estas geodésicas será suficiente para demons-
trar o teorema 3.34 (ver lema 3.40). Neste caso podemos nos restringir a
vizinhanças onde a folheação é localmente regular logo localmente dada por
submersão e podemos tornar as idéias acima de forma mais rigorosa seguindo
o exemplo 3.21.

Seja p ∈ M singular, O sua vizinhança tubular de Molino, S slice que
contém p e F̃ := F ∩ S a folheação restrita a S.

Lema 3.35. Se F é uma folheação riemanniana singular em (M, g) sem
pontos horizontalmente conjugados. Então, geodésicas horizontais regulares
de F̃ em (S, g̃) não têm pontos horizontalmente conjugados.

Demonstração. Seja γ̃ segmento de geodésica horizontal a F̃ que contém
apenas pontos regulares. Pela proposição 2.54, para q ∈ S com a métrica g̃,
o espaço normal da folha L̃q := Lq ∩S é tangente a S. Assim, uma geodésica
que encontra L̃q perpendicularmente permanece em S, bem como variações
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Folheações infinitesimalmente polares

por geodésicas ortogonais estão em S, logo um campo L̃q-Jacobi em O é um
campo L̃q-Jacobi em S.

Agora, pela proposição 2.54 e observação 3.4, temos

(3.36) (S, g̃)/F̃ ' (O, g̃)/F ' (O, g)/F .

Como γ̃ é regular, considerando uma vizinhança regular da folheação, o
lema segue pela discussão antes do exemplo 3.21, da hipótese de F ser sem
pontos conjugados e da equação (3.36).

Lema 3.37. Se F é uma folheação riemanniana singular em (M, g) sem
pontos horizontalmente conjugados. Então geodésicas horizontais regulares
de F̃ em (S, gλ) não têm pontos horizontalmente conjugados.

Demonstração. Este lema segue diretamente do lema 3.35 em vista de “va-
riação por geodésicas ortogonais” ser o mesmo para g̃ e gλ numa vizinhança
regular.

Agora, vamos enunciar, sem demonstração, o seguinte resultado técnico
([25], lema 5.5).

Lema 3.38. Seja F uma folheação riemanniana singular em (M, g). Seja
(gn) sequência de métricas em M que converge suavemente

gn → g

e tais que F permanece riemanniana em (M, gn). Seja (γn) sequência de
curvas tais que γn : [a, b] →M é geodésica horizontal para métrica gn e

γn → γ,

onde γ : [a, b] →M é geodésica horizontal regular em (M, g) tal que γ(b) não
é ponto focal de Lγ(a).

Então, se cada γn não tem pontos horizontais conjugados, γ também não
tem pontos horizontais conjugados.

Lema 3.39. Se F é uma folheação riemanniana singular em (M, g) sem
pontos horizontalmente conjugados. Então, geodésicas horizontais regulares
de F̃ em (S, g0) não têm pontos horizontalmente conjugados.

Demonstração. Seja γ0 : [a, b] → M geodésica regular em (S, g0) de forma
que γ(b) não seja ponto focal de Lγ(a) (pode ser feito escolhendo intervalo
[a, b] conveniente).
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3.5. Caso variacionalmente completo

Considere γλ : [a, b] → M geodésica em S, em relação à métrica gλ,
definida unicamente por γλ(0) = p e γ′λ(0) = γ′0(0). Temos, por construção,
que

γλ → γ0.

Pelo lema 3.37, γλ não tem pontos horizontalmente conjugados (para
métrica gλ) e logo, pelo lema 3.38, γ0 não tem pontos horizontais conjugados
(para métrica g0). Lembre que, pelo lema 2.60, gλ converge suavemente para
g0.

Como a escolha de γ0 foi arbitrária, conclúımos o desejado.

Sabemos que F̃ em (S, g0) é isométrica a F̂ em (U, can), onde U é uma vi-
zinhança da origem de um espaço euclideano Rm e can é a métrica euclideana
canônica; como visto na seção 2.6.

Lema 3.40. Se F̂ não é polar, então existe pelo menos uma geodésica hori-
zontal regular em U com pontos horizontalmente conjugados.

O lema acima segue de racioćınio similar ao roteiro do teorema 3.24. Neste
caso, porém, em vista do teorema 3.5, sabemos que a curvatura do quociente
explode para certos caminhos. A idéia é a seguinte. Para alguma geodésica
horizontal regular γ em U (que é uma vizinhança convexa da origem) definida
em [ā, b̄], com tensor At definido sobre γ e t0 ∈ [ā, b̄] tal que At0 6= 0. Proce-
dendo em analogia à observação 3.32, tem-se, neste caso,

∫ t0+ε

t0−ε
〈R(t)x, x〉 dt

suficientemente grande para obter um intevalo pequeno [a, b] ⊂ [ā, b̄] onde
a forma ı́ndice é negativa. Seguindo o roteiro do teorema 3.24 chega-se a
conclusão mais forte, neste caso, que existe geodésica horizontal regular com
pontos horizontalmente conjugados.

Demonstração do teorema 3.34. Se F̂ não é polar, pelo lema 3.40, há uma
geodésica horizontal regular em U com pontos horizontalmente conjugados.
Segue que há geodésica horizontal regular em (S, g0) com pontos horizontal-
mente conjugados para F̃ . Mas o lema 3.39 garante que tal não acontece,
donde F̂ é polar e F é infinitesimalmente polar.

Terminamos esta seção enunciando, sem demonstração, uma descrição
geométrica global de folheações sem pontos horizontalmente conjugados ob-
tida em Nowak [28].

Teorema 3.41. Uma folheação riemanniana singular é sem pontos horizon-
talmente conjugados se, e somente se, os pontos singulares são exatamente
os pontos focais das folhas.
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Em uma folheação riemanniana qualquer, pontos singulares são sempre
pontos focais de uma folha. Mas, em geral, pontos focais de folhas regulares
podem estar em folhas regulares, como no exemplo trivial abaixo.

Exemplo 3.42. Na esfera, pontos antipodais são conjugados na métrica
usual. Seja F a folheação (regular) na esfera em que as folhas são pontos.
Qualquer geodésica na esfera é uma geodésica horizontal para F . Logo os
pontos conjugados são horizontalmente conjugados. Em particular, um ponto
(folha regular) é focal em relação a outro (folha regular).

3.6 A estrutura de M/F

Nesta seção, desenvolveremos mais resultados para entender melhor a es-
trutura global do quociente M/F . Apresentaremos também uma versão do
teorema 3.5 para ações: o teorema 3.45. Por fim, na proposição 3.50 ilus-
tramos o caso em que o quociente não possui estrutura de orbifold com uma
classe de exemplos que surge naturalmente.

Primeiramente, seguindo Alexandrino [4], observamos que a discussão
feita na seção 2.4 para entender o quociente de uma folheação regular se
estende para o caso de folheações infinitesimalmente polares com pequenas
modificações.

Seja F uma folheação infinitesimalmente polar em M . Todo ponto de
M tem uma vizinhança onde F é difeomorfa ao produto de uma folheação
isoparamétrica com uma folheação trivial (este produto é polar). Seja (Uα)
cobertura de M por vizinhanças desta forma. Como visto na demonstração
do teorema 3.5 (ver demonstração do teorema 3.13) é posśıvel encontrar, em
Uα, uma seção local σα com uma métrica tal que a distância entre dois pontos
em σα seja igual a distância entre as folhas que os contém na métrica de M .

A interseção das folhas singulares com uma seção local é formada por um
número finito de hiperf́ıcies totalmente geodésicas (difeomorfas a subvarie-
dades focais da folheação linearizada) chamadas paredes.

Uma câmara de Weyl Cα em σα é a união de uma componente conexa C
de M0 ∩ σα com as paredes contidas em ∂C. Uma câmara de Weyl é sempre
um conjunto convexo.

Se Uα ∩ Uβ 6= 0, é posśıvel encontrar abertos V α
α ⊆ σα, V

α
β ⊆ σβ e uma

isometria
ϕβα : V α

α ∩ Cα → V α
β ∩ Cβ,

onde Cα e Cβ são câmaras de Weyl em σα e σβ. Através de reflexões nas
paredes, é posśıvel obter uma isometria

ϕβα : V α
α → V α

β ,
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chamada holonomia (singular).
Assim como na seção 2.4, os ϕβα agindo em

σ :=
⋃

σα

formam um pseudogrupo Φ. A noção de equivalencia da definição 2.39 se
aplica também neste caso.

Conclúımos que o quociente global de uma folheação infinitesimalmente
polar é um orbifold riemanniano (não necessariamente bom).

Lema 3.43. Seja F uma folheação riemanniana singular fechada em M
completa. Uma folha Lx é um ponto orbifold no quociente global M/F se, e
somente se, F é infinitesimalmente polar em x.

Demonstração. Sabemos do teorema 3.5 que se F é infinitesimalmente po-
lar em x, então O/F é um bom orbifold riemanniano para uma vizinhança
tubular O de x. Por outro lado, como as folhas de F não se acumulam, a
imagem (projeção) de O no quociente globalM/F é o quociente de O/F por
no máximo um grupo finito – logo é também um bom orbifold riemanniano.

Agora se Lx ∈ M/F é um ponto orbifold, então é claro que k̄(x) < ∞ e,
pelo teorema 3.5 temos que é F é infinitesimalmente polar em x.

O resultado abaixo é decorrência direta da definição de orbifold, da dis-
cussão no ińıcio desta seção e da última frase na demonstração do lema 3.43.

Proposição 3.44. Seja F folheação riemanniana singular fechada em M
completa. O quociente global M/F é um orbifold riemanniano se, e somente
se, F é infinitesimalmente polar.

O lema 3.43 nos coloca em condições de enunciar uma versão do teorema
3.5 para ações. Seja K um subgrupo fechado do grupo de isometrias de
uma variedade riemanniana M . Considere x ∈ M e o grupo de isotropia
Kx agindo no espaço normal Hx da órbita K(x). O conjunto de pontos com
órbita principal M0 é aberto e denso em M . Considere

B :=M/K, B0 :=M0/K

e y := K(x) ∈ B a imagem de x no espaço de órbitas.

Teorema 3.45. As afirmações abaixo são equivalentes:

(i) lim supz→y k̄(z) <∞ , z ∈ B0;

(ii) lim supz→y k̄(z) · dist
2(y, z) = 0 , z ∈ B0;
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(iii) a ação de Kx em Hx é polar;

(iv) uma vizinhança de y ∈ B é um bom orbifold riemanniano.

Comparando o item (iii) do teorema acima com o item (ii) do teorema
3.5, podemos entender de forma mais precisa em que sentido a folheação
linearizada em um ponto (vide seção 2.6) é análoga, no cenário de folheações,
à representação isotrópica (vide seção 2.2), no cenário de ações.

Abaixo, temos alguns dos exemplos mais simples do quociente global de
folheações por folhas paralelas a uma superf́ıcie em R

3.

Exemplo 3.46. Se F é a partição de R
3 pelos planos afins paralelos a de-

terminado plano π, então F é uma folheação regular e M/F é R.

Exemplo 3.47. Seja F a partição de R3 por esferas centradas na origem (isto
é, partição pelas subvariedades paralelas a uma esfera qualquer centrada na
origem). Então F é isoparamétrica e a única singularidade (variedade focal)
é a origem. O quociente pode ser visto como uma reta qualquer que passa
pela origem com pontos simétricos identificados.

Logo M/F é um bom orbifold (também uma variedade-com-bordo, ver
exemplo 2.34).

Exemplo 3.48. Se F é a partição de R
3 por cilindros paralelos de mesmo

eixo. É fácil ver que F é o produto de uma folheação por esferas (ćırculos)
em R

2 por uma folheação trivial em R. Logo o quociente é o mesmo do
exemplo anterior: uma semi-reta.

Observação 3.49. Considere a folheação riemanniana singular em R
n+1 dada

por n-esferas,
Lp = {x ∈ R

n+1 : |x| = |p|},

com a origem como única singularidade. E considere R
n+m = R

n+1 × R
m−1

com folheação L̄ dada pelo produto da folheação por esferas em com uma
parte trivial, isto é, para (p, q) ∈ R

n+1 × R
m−1,

L̄(p,q) = {Lp × R
m−1}.

Temos que L̄ é uma folheação riemanniana singular e quociente global é
o mesmo do exemplo 3.48.

Podemos concluir que, dados n,m > 0 quaisquer, existe uma folheação
riemanniana singular F em uma variedade completa M = R

n+m com

dim(F) = n e codim(F) = m

tal que o quociente global M/F é um bom orbifold.
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Conclúımos esta dissertação com uma proposição que não está em Lyt-
chak e Thorbergsson [25]. Este resultado ilustra o caso em que o teorema 3.5
permite concluir que o quociente em questão não é um orbifold.

Proposição 3.50. Seja µ : S1 ×M → M uma ação isométrica e efetiva.
Então o quociente M/S1 é um orbifold se, e somente se, o stratum singular
Σ0 verifica codim(Σ0) 6 2.

Antes da demonstração da proposição, vamos dar dois exemplos simples.

Exemplo 3.51. O espaço de órbitas não é um orbifold para

µ : S1 × C
2 → C

2

(ζ, (z1, z2)) 7→ (ζz1, ζz2).

Basta observar que, neste caso, o stratum singular é igual à folha singular 0,
que tem codimensão 4 em C

2.
Observe que esta ação é isométrica, porém, não é polar. Considere p =

(1, 0) que é regular, temos que νp(S
1(p)) é o 3-plano que passa e por p e cujo

vetor normal é (i, 0). Agora o ponto q = (1, 1) pertence a este plano, mas
Tq(S

1(q)) é a reta paralela ao vetor (i, i) que passa por q. Logo a interseção
do candidato (único) a seção com as órbitas não é sempre ortogonal (pois
(i, 0) e (i, i) não são paralelos), ou seja, a ação não é polar.

Exemplo 3.52. O exemplo acima pode ser generalizado trivialmente para

µ : S1 ×
(

C
2 × R

n
)

→
(

C
2 × R

n
)

(ζ, (z1, z2), p) 7→ (ζz1, ζz2, p).

Demonstração da proposição 3.50. No caso em que Σ0 6= 0 e codim(Σ0) = 0,
temos M = Σ0 'M/S1, logo vale (trivialmente) a proposição.

Tome x0 ∈ Σ0 e considere sua vizinhança tubular com a métrica dada na
proposição 2.54. Considere a folheação riemanniana singular F̃ := F ∩ Sx0

e
sua linearização F̂ = A−1 exp−1(F̃) em U ⊆ R

m.
Observe que 0 = A−1 exp−1(x0) é folha de F̂ e as folhas regulares estão

localmente a uma distância constante de 0, isto é, se L é uma folha regular
de F̂ então

Bε(0) ∩ L 6= 0 =⇒ L ⊆ Bε(0),

para ε pequeno.
Por outro lado a folha 0 está em Σ̂0 := A−1 exp−1(Σ0) que é o stratum

minimal de F̂ e logo as folhas regulares estão contidas em tubos centrados
em Σ̂0 (vide lema 2.51).
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Então temos que, se L é uma folha regular,

L ⊆ Bε(0) ∩ Tubε(Σ̂0) ⊆ E⊥,

onde E⊥ é o subespaço vetorial dado por (T0Σ̂0)⊥. Em particular, dimL = 1.
Afirmação 1: F̂ é isoparamétrica em R

n se, e somente se, for isopa-
ramétrica em E⊥. Este fato segue da proposição 2.85.

A proposição 3.44 diz que o quociente será orbifold se, e somente se, F̂
for isoparamétrica. Lembramos que 0 é o único ponto singular de F̂ em E⊥.

Afirmação 2: F̂
∣

∣

E⊥
é isoparamétrica se, e somente se, codim(L) 6

1 para folhas regulares. Se codim(L) = 0, é trivial. Se codim(L) = 1,
temos retas como seções, segue que F̂ é isoparamétrica. Por outro lado, se
codim(L) > 1 e F̂ é isoparamétrica, temos uma seção Σ com dimΣ > 1 e a
interseção dos pontos singulares de F̂ com Σ tem de ser uma hiperf́ıcie em
Σ – contrariando que 0 é o único ponto singular.

Como dimL = 1, as afirmações 1 e 2 nos dão que M/S1 é um orbifold se,
e somente se, F̂ é isoparamétrica se, e somente se,

dimE⊥ = codim(Σ̂0) 6 2,

se, e somente se,
codim(Σ̂0) = codim(Σ0) 6 2.
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http://arxiv.org/abs/0910.3518.

[23] I. Kolar, J. Slovak, P. Michor: Natural operations in differential
geometry, corrected electronic version, 1999. Dispońıvel em
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