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P R E F Ã C l O

0 interesse pelo assunto desta monografia surgiu em
consequência da seminários sob a responsabilidade do Prof
Dr. Carlos Edgard Harlo, abordando alguns tópicos do Geome-
tria Ríemanníana.

O teorema do comparação de Toponogav fol publicado,
em russo,.por volta de 1957 (Dokl. Akad. Naus, SSSR, 115,pp.
674-676) e outras publicações do pr(5prio Toponogov datando
do 1958 8 1959 raforem-se à elo.

Entretanto palas dí Faculdades inerentes à demons-
tração original (a ao próprio Idioma também) surgiram vara.as
versões do referido teorema. Entre elas podemos destacara a
presentada por M. Borger (ver [1]) pub].toada om 1961 B mais
recentemente a versão de J. Cheeger e D. Ebin Cver [3]) pu-
bli cada em 19 7 5.

A demonstração encontrada nesta trabalho segue bem

de perto o tratamento apresentado nesta última referência 8
foi nosso propósito apresentar uma prova do teorema de Top.g
nogov explicitando os argumentos cruciais Q pondo om ralovo
09 a6pactos geométricos onvolvídos. Foí também nossa praoc.g
poção i.lustrarmos tal teorema através algumas aplJ.caçóos

Por razões puramente dídátlcas, dividimos Q traba-
lho em três capítulos. O primeiro, com caráter prínclpalme2.
te Introdutório, desenvolvo de forma rápida Q obletíva os re
sulcados que são nacossárlos à demonstração do teorema de Tg.
ponogovi não houve a pr'eocupaçãa de provar tai.s resultados,
limitando-nos apenas a sugerir ao leitor as referências on-

ív



de as mesmas podem sor encontradas. Com o desígnio de aju-

dar o leitor procuramos usar notações semelhantes às das r.g
feridas .referâncí as .

No segundo capa'fulo é desenvolvida a prova do teo-
rema de Toponogov e no Último capítulo procuramos dab uma l
data da ' Força" do teorema em pauta. São inúmeras as suas a
plícaçoes e, apenas por gosto pessoal do autor, n09 rostrln
Elmos aa estudo do comportamento do certas geodésicos em u-
ma varíedado ríomannlana. Diversas apli.cações om outras á-
reas do estudo da Geometria Rlemanníana podem sor en.centra-
das em [3]

São várias as pessoas qua contribuíram para a exe-
cução deste trabalho e a elas queremos deixar aqui o nosso
sincero agradecimento. Um dostaquo especial para o Prof.Dr
Cardos Edgard. Maple, orlantador desta trabalho, a quem deva.
mas principalmente todo o incentivo B amizade pessoal que
nos tem dístlngiiido durante o docorror destes anos.

Queremos aproveitar a oportunidade para agradecer
também a todas as pessoas que de um modo ou de outro contra
buílram para a nossa fot'mação matemática.

O excelente trabalho datilográflco do Sr. Jogo BaE.
testa Esteves de Oliveira e o de impressão á de rasponsabí-
lldade do Sr. Armando García Segura.

São Paulo, setembro de 1976

Sárgío Alvos



CAPTTULQ l

PRELIMINARES

Neste capx'fulo inibi.al fi.xaremos a notação a ser u
tilizada nos demais capx'tufos ,asse.m como daremos de uma manei
ra suscinta os pré-requisitos básicos que serão necessários
para a leitura deste trabalho.

Não nos preocuparemos com as demonstrações das pro
poszçoes e teoremas aqui enunciados, uma vez que estas en-
contram-se feitas em quase todos os livros textos de Geome-

tria Riemanni.ana; com o intuito de auxili.ar o leitor, suge-
rimos as reduções claras e prece.sas encontradas em [2].[5].
[6].e no capi'tule i.ni.cia] de [3], sendo esta ú]tima referên
cia recomendada ao lei.tor que tenha certa familiari.dade com
os conceitos bãs.idos de Geometria Riemanni.ana.

Entre o:s conceitos bãsi.cos acima ci.tados . são i.ndi.s
pensavexs para a compreensão deste trabalho, as noções de co
nexao riemanniana, curvatura ri.emanniana, fórmulas de varia
ção do comprimento do arco, apli.cação exponencial, teorema
de Hopf-Rinow. campos de Jacobi, pontos conjugados, sub-va-
riedades . segunda forma fundamental,teorema de Bonnet-Myers,
pontos fecais relata.valente a uma sub-variedade

O leitor que .porventura não tiver conhecimento des
ses conceitos poderá preencher esta lacuna uti.lizando o ma-
terial encontrado em [2],[4],[5],[6].

l
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Desde que o teorema de Toponogov é uma generali.ca-
ção dos teoremas de comparação de Rauch, tomaremos estes re
multados como ponto de partida; enunciaremos aqui. dois teo-
remas de comparação, um atinente a pontos conjugados Cque a
partir de agora seta denominado Rauch 1) e outro atinente a
pontos fecais (que passara a ser chamado Rauch ll).

Em linhas bem gerais podemos afirmar que
dadas duas vara.edades riemannianas , cujas curvaturas seccio
Dais em cada ponto e para cada sub-espaço bi-dimensional do
espaço tangente, obedecem ã mesma relação de ordem, o obje-
tivo do teorema de Rauch é comparar comprimentos de curvas
convenientemente construí'das sobre as variedades .

A proposi.ção segui.nte, também devida a Rauch. é fun
damental para os nossos objetivos.
PROPOSIÇÃO l..l -

Sejam (Mn,g) e (Üm,g) variedades riemannianas com m sii; con
sideremos y:[0,aJ->Mm, Y:[0,aJ-+Mn geodésicas de M e M. res
pectivamente, parametrizadas pelo comprimento de arco e se-
jam ai.nda J e J campos de- Jacobi ao longo de y e f, respec-
tivamente , cam

J(0) = J(0) B 0

1 1 ., 1 ' 1 1 1 .,
gv(t)(J(t) ,'v'(t)) : Êf(t)(lj(t),f'(t)) : o Vte[0,a]

Se 7 não possui pontos conjugados a f(0) no enter
va[o [0,a] e se para quaisquer sub-espaços bi.-dimensionais

lr.Y(t) 'TY(t)Mm, iÍt(t)'Tf(t)Üin ,
tivermos

K.y(t)(xy(t)) ' Éf(t)(if?(t))



então

IJ(t) l 2 l=i(t) l Vte[0 ,a]

A[ém disso, se exi.ste t0€(0,a] ta] que

IJ(to)l : lj(to) l
então

IJ(t) l = lj(t) l vteEO ,to ]

Como consequência imediata da proposição acima. p2
demos enunciar os seguintes resultados
CO ROLÁRI O 1 .2 -

Seja (M",g) variedade ri.emanniana com KM sO. isto é,para tg
do pebfn e todo sub-espaço bi-dimensi.oral lípcTpMn Cenas

K.('F.) s 0

Então Mn não possui pontos conjugados.
COROLÁRIO 1 .3 -

Se a curvatura seca.anal K., de uma variedade riemanniana
(M" ,g) satisfaz

0 < L g Ku 5 H

então a distância d entre dois pontos conjugados consecu
tidos satisfaz

s d

com o auxz'lio da proposição 1.1 podemos provar o teorema de
Rauch atinente a pontos conjugados
TEOREMA 1.4 - (Rauch l)

Sejam (bP,g) e (Üm,i) variedades riemannianas completas com
m g m.



Consideremos peM"', peM"' e 1: TpM.'"» T$bl

Seja s; = {ÇeTpM/lvl-]} e E:EO.a] -.-+ s; uma curva diferenci.ã
vel parametrizada pelo comprimento de arco.

Sendo f:[0,a] --->.R uma função di.ferenciãve] consideremos as
curvas de bim e Mm dadas por

c(t) ' exp. f(t)E(t) te[0,a]

ê(t) : expf; f(t)Ê(t) te[0,a] onde Ê(t) :](ECt))

Suponhamos que para cada t fixo, as geodési.cas de M e M

u(s) : exp. sf(t)E(t) se[0 .1]

ü (s) - exp6 sf(t)Ê(t) se[0 ,1]

].ineisometriauma n

S

são tais que:
a) ü não possui pontos conjugados a $ =ü(0) no interva-

lo [0 ,1]
b) para quaisquer sub-espaços bi-dimensi.anal.

Tru(s)''ru(s)M, íÜ(s)'TÜCs)M

T-M

t) E (É ) t)E(t)
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tem-se

Ku(s) (líu(s)) É i?Ü(s) (ÍÍI(s))
Então nessas condições L(c) 2 L(ê)

Como aplicação destes resultados iniciais podemos
dar alguma informação a respeito de variedades com curvatu-
ra seccional não-positiva

TEOREMA i.S -(Cartan-Hadamard)

Seja OFI,g) variedade riemanniana completa com KMg0
Então para todo peMn, exp.: T.M --+ Mn é uma aplicação de rl
cobri.menta (portanto o rebobrimento universal de Mn é difeo
morro ao R''):segue-se imediatamente do teorema acima os co-
rolários

COROLÁRIO 1 .6

Seja (M''.g) variedade riemanniana completa. si.mplesmente c.g
nexa, com K.. g 0
Então Mn é difeomorfa ao Rn

COROLÁRIO 1 .7

Seja (Mn,g) variedade riemanni.ana completa, simplesmente
nexa, com K., $ 0

Então existe uma Única geodési.ca (que éportanto minimal)
Bando dois pontos arbitrários de Mn.

co

li

Passemos agora a estender o teorema de Rauch para
o caso ati.nente a pontos locais; iniciaremos com a seguinte
definição

P!.H 1l l ÇAO 1 . 8

Seja y:[0,b] ---> Mn geodési.ca de uma variedade riemanniana
CM",g) parametr.izada pelo comprimento de arco e p: y(0)
Consideremos
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B.(O) {;eEy ' ( 0) ]'/l;l <e }

diremos que y é livre de oontos focais En [0.b] se existe um
c >0 tal que y não possui pontos fecais relativamente ã sub
variedade

(Bc (0) )

De modo análogo ao caso de pontos conjugados temos a segui.p:
te proposição de importância vital
PROPOR lçAO 1.9 -

Sejam (Mm,.g) e (Üm,ê) variedades ri.emannianas com m sil; con
si.detemos y:[0,a] -.-+ Mm, Y:[0,a] .--p #t geodésicas de M e M,
respectivamente , parametrizadas pelo compra.mento de arco e
sejam ainda J e J campos de Jacobi. ao longo de y e ?, res-
pectivamente , . com

(ã{) a) : (g{) w) : o

IJ(o) 1 : 13(o) l

g.Y(t) (J(t) .'Y ' (t) ) êt (t) (lj (t) ,f ' (t) ) 0 Vte[0 ,a]

Se y é livre de pontos focais em [0,a] e se para
quaisquer sub-espaços bi-dimensionais

vrY(t) 'T'Y(t)M, ft(t)'Tf(t)M,
tivermos

K.y(t)(xy(t)) g Ít(t)(iif(t))
então

IJ(t) l 2 li(t) l Vte[0 ,a]
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Além disso se existe t0€EO,a] tal que IJ(tO)l
tao

13(tO)l en

J(t) l = llj(t) l vteEO,to]

temos como consequência imediata os segui.ntes resultados
COROLÁRI O l .IO

Seja (M'',g) variedade riemanniana com K., ÉO.
Se 'y: [0 ,a] -....b }ln é uma geodésica de Mn', parametrizada pelo
comprimento de.arco, então y é livre de pontos fecais em
[0 ,a] Va>0 .

CO RO LÁRI O l .ll

Seja (Mn,g) variedade riemanniana com KM g L (L > 0) e
y: [0,a] .--... Mn geodésica de Mn parametrizada pelo contprimeE
to de arco. Então se

teremos que y é [i.vre de pontos focal.s em [0,a].

Finalmente estamos em condições de enunciar .o teorema de
ltauch atinente a pontos :locais.
TEOREMA ] t12 - (Rauçh l l )

Sejam (blrn,g) e (Üm,g) vara.idades riemanni.anãs completas com
m gm.

Consideremos y:[0,a] ---.+ Mn e .y:[0,a] -..-. Mm geodésicas de M

e M, respectivamente, parametrizadas pelo comprimento de al
co

Sejam E e E campos de vetores paralelos e unitários ao lon
go de y e f e que são perpendiculares a y e t, respecti.va
mente

Sendo f:[0,a] ---+ R uma função diferenciãve],consideremos as
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curvas de blm e blm dadas pdr

c(t): expY(t)f(t)E(t) te[0,a]
ê(t) : exp?(t):f(t)Ê(t) te[0,a]

Suponhamos que, para cada t fixo, as geodésicas de M e M

u(s) : exp.Y(t)sf(t)E(t) sG[0,1]

ü(s) : expt(t)sf(t)Ê(t) sGEO,]]
São tais que:

a) ü é livre de pontos focal.s em [0,1]
b) para qual.squer sub-espaços bi-dimensionar.s

vuCs)'Tu(s)M' rÜ(s)'TÜ(s)Ü tem'se Ku(s)(ru(s)sR:Ü(s)(iíÜ(s))
Então nessas condições L(c) à L(ê).

P.

/

r
/

r

ã"

' ( !)---T
'3 t
l l

Y(t)

} c
l
/

Y

C

Y?(t)

Observação IVarner obteve uma general i.zação técnica dos teo
Temas de Rauch estendendo estes resultados para
sub-variedades coJn hipóteses adicionais sobre a
segunda forma fundamental; para maiores deta-
[hes veja [6]



CAPITULO 2

TEOREt4A DE TOPONOGOV

Neste capz'tu].o n6s provaremos o teorema de Topono-
gov que é uma poderosa generalização global do primeiro teg
rema de R4uch.

Em linhas bem gerais podemos adiantar que esta ge-
neralização é tomada no seguinte senti.do: enquanto que no
teorema de Rauch temos a hipótese de que na vara.idade de cu:
vatura maior, certas geodésicos que partem de um ponto p e
chegam a uma curva previamente construx'da, que denominamos
ê, não devem ter pontos conjugados a $ e com isso consegui-
mos comparar o comprimento das curvas c e ê Cveja teorema

4)l

no ~ terrena de Toponogov nos restringiremos a fazer hipg
teses apenas sobre as duas geodésicas que li.gam Õ aos pon-

9
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tos extremos de ê e com a vantagem ainda de não precisarmos
ter a curva ê previamente construída (veja teorema 2.2 (B)
abaixo).

Existem duas proposições equivalentes do teorema de
Toponogov e seta conveniente prova-las simultaneamente

Antes de passar ao seu enunciado formal,façamos al
guias observações quanto a notação

1) todos os índices neste capítulo serão tomados módulo
3 , salvo menção em contrario

2) inda.cabemos por Mn a variedade ri.emanni.ana bi-dimen-
sional completa, simplesmente conexa, de curvatura
constante e igual a H.

3). i.ndicaremos por p(p,q) = i.nfll(p)/u é uma curva dife
renciãvel por partes ligando p a q} a distância en
tre dois pontos p e q de uma vara.edade riemanniana.

A título de recordação i.nici.amos com a seguinte dÊ
finição
DEFIN lçA0 2 .1

Um l.11jâB8ulo &gggÉ:JiSg. numa variedade riemanniana (Mn,g) é

um conjunto de 3 segmentos de geodésicos. parametrizadas pg
lo comprimento de arco,

'Yl: [0111] --+ Mn

'r2: [0,12] --"'p Mn

Y3: [0,13] '-"> Mn

tais que

Yi(li) :Yi+l(0) e li+li+lzli+2 t:1,2.3

indicaremos por
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: } (-'Y;.l (ti...l) 'r;,.2 (0) )a Osa il

)*Y(1 (0)l l 2

a3

i: 1 ,2 ,3

Y3(13)-YI(O) Y2 (12) -Y3 (O)

nós especificaremos um triângulo geodésico dando seus lados
('YI, 'Y2, Y3).
TEOREMA 2.2

Seja (Mn,g) variedade riemanniana completa de dimensão n 2 2
com K.,z H.

(A) - Seja (yl'y2,'y3) um triângulo geodésico em Mn; suponha
que yl, y3 sao minimais e se H > 0, suponha que

(Toponogov)

Então exi.ste um triângulo geodésico (yl'T2,y3)
L(Vi.):L(vi), i:1,2,3 e ãl g a1 =3.sa3' Mn

Y Q
H 3

M 2

Y3

aY

a
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\. (l D \J

H > 0 e L(y:) H -l.I' ,çl

para algum i, o triângulo em MH é unicamente determinado.

(B) - Sejam yl' y2 segmentos de geodésicas em Mn, pafametr.L
zadas pelo comprimento de arco, tais que

'yl(11) : y2(0) e )(-ri(tl),'yi(0)) :a

Enceta no

(}(11)- Y2(0) tal configuração seta denominada
uma DOBRA e a denotaremos por

(yl'y2 'a)

'ri (o )
Suponha yl mi.nimal e se H > 0, L(y2) É T' ' .a
Sejam 71,y2 segmentos de geodésicas eni MH tais que

'V].(11) : 72(O), L('7i) = L('vj.) = Zi. i=1,2

e }(-T'i(zl) ,7;(0)) : a

Então p(yl (0) ,72 (12)) z P ('YI (0) ,'Y2 (12) )

'y2 (2.2 )

PROVA

A prova consiste de um número de passos, nenhum dos qual.s é
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difz'cil; em toda a demonstração deste teorema, conde.ções eB
volvendo /TÍ serão ignoradas se Hs 0

Inici.almente trabalharemos em MH-e, c>0, ao invés de MH pois
desejamos, a pri.ncípio, que os pontos yl(0) e 'yl(11) assim
coma T2(0) e y2(t2) não sejam antípodas; observe que

.L < --!

tal medida restritiva se tornará mais clara amedida que fol
mos avançando na prova do teorema.

LEMA 1 - Sejam TI,y2 segmentos de geodésicos em MH-c paramg.
trizadas pelo comprimento de arco com

71(tl) :T'z (o) }(-7i(li) ,'?â (o) )
T

i:1 ,2.e 1. (7i) g .m

Então a função f(a) : P(71(0) ,7Z(t2)) é estai.tamente crescem
te em [0 .n] .

PROVA

Pensaremos em 71 fi.xo e 72 variando; quando a varia. 72(12)
percorre uma circunferência E de MH-c de centro y?(0) e raio
L (72) : l9

Y 1 ( t l) -Y2 ( O )

admi.temos que para cada ae[0,x] exista uma única geodésica
minimal Ía ligando TI(0) a T2(t2) onde a : }(-TI(tl) , 72(0))
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a hipótese adicional acima é automaticamente bati.sfeita se
HK0 (veja Corolário 1.7) e para H> 0 uma condição suficiep:
te e que

p (71 (o) ,T'z (12) ) <

em ambos os casos podemos escrever

3a (s ) exp71 ( 0) s 0(a)
se[0 ,1]

onde

Q(a) e'r?l (o) bP
além disso 0 é uma função diferenciãvel de

laridade da apli.cação expYI (0) logo

f(a) : P(7i(0) ,72(12)) : L(7a)

VctG [ 0 , lr ] 9

a devido a regu

l a(Q) l

desde que 0(a) : 0 --+ a = 0 teremos que f é
(0 .lr ] ;se tivermos

diferenciãvel: em

p (T'l(o) ,T'z(lz)) : -=:1=

então yluy2 á uma geodésica quebrada ligando pontos antz'po
das sobre a esfera de dimensão 2 e curvatura H-c
boas

L(T'i) s:b ':i!-- i:l,Z;
logo 7luY2 é uma geodésica diferonciável, ou seja, 7luy2 é
é parte de um cz'óculo máximo de }/I'c ligando TI(0) a y2(12)
e portanto cl =lr

Assim

p (71 (o) ,T'2 (12) )
T
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logo em qualquer caso temos que f(a) :p(yl(0) ,y2(12)) é di
ferenciãvel em (0,lr)

Afirmo agora que f'(a) #.0 Vae(0,lr); assim f seta estrita
mente monótona

Suponha por absurdo que ]a0€(0,a) tal que f'(aO) 0

f(a) : lO(a) l = <8(a) ,o(a)>1/2; logo f'(a) = 59-=-11a).l.!.Cs).z
l Q (a) l

f'(cl0) : O ':-+ <Q'(aO) ,O(aO)> : 0 o que resulta Ta. ortogo
nal a E. ' ' '0

De fato te.mos que

(s) =a 0

(1)
0

xp71 (0) ) . (SO ( aO) ) 0(aO)

XP71 (0) ) . 8(aO ) 0 (aO )

uma parametrização de E pelo ângulo a pode ser dada por

À (a)
expTI (0) O(a)

logo

H-cM
'YI ( 0)

0

eb'+

X '(aO) XP7].(0)).0(aO)0 (aO)

Pelo lema de Gauss vem que Õ~ é ortogonal a E

portanto Ta.u-Y2 é uma geodési.ca
não-quebrada de }?l'c ligaiüo 71(o)
a TI(11) e distinta de 71
Isto é impossx'vel para H g 0 (coro-
lári.o 1.7) e no caso H > 0 isso im
placa que 7i(0) e 71(ZI) são antí-
podas o que é: absurdo, pois

0

'Y l ( 11) =Y2 (0 )
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L(Ti)
TT

g <

assim f ' (a) # 0 Vae(0 ,x)

},{as

f(0) : ltl-t'21 e f(lr) :minÍZi+t2''Zi;i'tl-t2} :D.

Desde que D> ll.l-t21 temos que f é estritamente crescente em
[ 0 ,x]

989Eli](âgÃO - é conveniente fazer alguns comentários a res
peito do leJna acima no caso em que consi.durarmos a variada
de M''. Observe que se

L(T'i.) < .:; i:l,Z

então uma demonstração análoga do lema l nos mostra que f é
uma função estritamente crescente em [0,lr], i.sto é, seu grÍ
fico é do tipo

f(a)

minÍll+t2 + ./R ' t1 -l2 }uD '

se

para algum i então verifica-se imediatamente que f éu
ma função constante, isto é, seu gráfi.co é do ti.po
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f(a)

llt-lzl

O próximo lema trata da unicidade do triângulo geo
dés i.co em MH-c

LEMA 2

Em MH-c um tri.ângulo com lados de comprimento g j? é deter
minado, a menos de isometri.a, pelo comprimento de seus la
dos

PROVA

Seja (7].,72'a3) um triângulo em MH-c tal que

1.(ã.i) ; L(y.i) : Z.i i=1 ,2,3.

Desde que (yl'y2'y3) é; um triângulo em MH-c com lados de com
primento É ;;b (logo seus lados são geodÕsicas minimais) te-
mos que

lll-zzl É is minÍ1l+12 ')Ê;i: - 1l-12}

assim fixados tl e Z2 segue'se pelo lema l que l3 determina
unicamente a.
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].ogo

seja

} (-'fi (li) ,Íã (o) ) ü3 } (-ã:i(zl) ,ã: (o) )

al (11) e ?l(11)

tomamos e e1: T T
P q isometria li.near tal que

l (ãi(zl)) : fi(zl) e i(ã3(o))
pela ]-Lomogene:idade de MH-c existe unia i.simetria

$: Mn-: ... W-'

iá (o)

tal que

$(P) q e (+.)P

é i.mediato que tal isometri.a leva al sobre yl e a2 sobre y2
Lembrando que uma isometria preserva. comprimento de curvas
temos que +(ãS) é uma geodésica de MH-c de comprimento

g ih ligando os pontos 'vl(o) e 'y2(12)
Assim + leva ãS sobre y3 e temos o resultado desejado.

c.q.d

O tercei.ro lema nos dã uma versão da equivalência
das proposições do teorema de Toponogov

ÇEMA 3 Fi.xado uma dobra (yl'y2'a3) tal que yl é minimal e
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L(Y2) $ T , então são equivalentes

(A') - Seja y3 uma geodésica minimal,parametrizada pelo com

i 1 2,3 . ., ' c'çi'?:,ÍP ;l«. W'' '.-- L( P : L P

(B') - Seja (ÇI,y2'a3) uma dobra em Mll'e co,.. L(Y:)
i=1,2. Então '

L('Yi)

Ê2'll g P('YI (0) ,'Y2(22)) g P('YI (0) ,Y2(22))
PROVA

(A') -+ (B ')

Dado (yl,'Y2,a3) como un (B'), seja y3 uma geodésica
minimal, parametrizada pelo comlnrimento clc arco, li.Bando
Y2(2'2) a yl(0)

y--'
Y2

por (A'), existe um triângulo (ãl.,ã2,ãX) an MH-t: com

i=1 ,2,3 e ã, g a.

(ãl'õ2,a3) é um triângulo -+ L(ã3) + L(ãJ.) ZL(ã2)

L(ã3) ZL(ã2)- t.(ãl), ou seja, L(y2)

L(ai) : L(Yj.)

L('YI) $ L('Y3)
logo

Z2-ÊI ç I'3 P ('Y l (0) ,'Y2 (12) )
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fi.xados L(71) : L(ãl) e L(y2) : L(ã2) segue-se pelo lema lque

o(ãl(o) ,Õ2(12)) É P('tl(0),t2(12))

L(ã3):L(Y3)s T :::+ ã3 õ minimal -> p(ãl(o) ,ã2(z2)) : L(ãS):13
nqqim

l2'll g P('YI (0) ,'y2(Z2)) : l3 g P('Y]. (0) ,'Y2(t2))

(B ') :-+ (A')

Seja y3 uma geodésica minimal, parametrizada pelo colll

primento de arco, ligando y2(22) a y].(0)
Con.sidereinos ('yl,Y2,a3) uma dobra eln MH-c com

L (y:) : L(y.i ) i=1 ,2

por (B ') temos que

P('YI(0) ,'Y2(12)) 2 P('YI(0),'r2(12)) : l3 2 12'll

yl é minimal + tl : P(YI(o),Y2(0)) g P(YI(0),Y2(12)) +

+ P(Y2(12),Y2(O)) : Ê3+P(Y2(12) ,Y2(O)) É13+Z2

I'2 ou sej a Z3 > Ê]. ' l2

logo t3 2 ltl-t21

p (?l (o) ,'7z (z2) )
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pelo leIRa 1, podemos construí.r uma dobra em MH-c,(ã].,ã2'a3),
com

L(ãi) L(Yi) i:1 ,2

a3 s a3

p (õi(o) ,ã2(t2)) Ê3 : P('YI (0) ,'Y2 (12))

Seja ã3 uma geoclési.ca minimal, parametrizada
comprimento de arco, ligando ã2(z2) a ãl(o)
Então (al,a2,ã3) é um triângulo em MH-c com

pelo

L(ai) : L('yi) i:1,2,3 e ãS g a3
c.q.d

Para a elaboração do próximo lema, necessitamos de
um novo conceito.

QEE! N l ÇAO -

Seja. (yl'Y2'a) uma dobra em (Mn,g). Diremos que é uma ggbJiZ
equina se

mãx L(Yi) : r i:1,2 onde expY2(0)
' IB..(0)

e um mergulho

Um triângulo (yl'Y2,y3) é chamada neaueno se cada uma

suas dobras (yi'yi+l'ai+2) i:1,2,3 é uma dobra pequena
LEMA 4 -

de

(A) va]e para triângu].os pequenos e (B) vale para dobras pg.
querias.
PROVA

Provaremos diretamente que (B) vale para dobras pequenas e
aplicaremos o lema anterior para provar que (A) vale para
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triângulos pequenos

Seja então (yl'y2,a) unia dobra pequena de Mn e consideramos
(YI,y2'a) uma Correspondente dobra ent MH-c com L(y;) nl(y:)

l

Seja

p:YI(1'1) ;y2(0) e p :yl(11):'r2(0)
observemos que , como

expp
Br(0)

e um mergulho, teremos necessariamente pelo corolário
que

1.3

r s -.=L

'. 2 máxÍL(Y].) ,L('y2)} g --L
logo

máxÍL(yl) ,L('Y2) } g -.-!!. . ....!!.2 ,a 2,4i::

Se 1: Tpl'IH'e -......> TpM é uma i.sometri.a l i.near tal que

l ('Yi(11)) : vi(li)

l ('Yã (o) : 'vã(o)

e se y3 é uma geodésica minimal li.Bando j2(t2) a y] (0)
tão podemos escrever: (lembramos que

ell

mãx t(f: ) < ---!I' . ,
2-'ii:;

implica que nenhum ponto sobre ?3 é antípoda a p)
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'Y3(t) : exp$ f(t)É(t) te[0,a]

onde Ê:[0,a] ----..» s$ = {veTpMH'c/lvl=1} é uma curva di.feren-
ciãvel com Ê(0) :f2'(0) , l(a) : -Íi(li) e f:[0,a] -....-R é u-
ma função diferenciãvel apropri.ada

Seja c a curva eln Mn definida por c(t) : expp f(t)l(Ê(t))
zuLU,aJ, isto é, c a expp'l'expp't(y3) '

T M

f ( t )E ( t) f (t )x(É ( e) )
0

Y
2

/ /
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então c liga os pontos y2(12) a yl(0) edesde que(yl'y2,a)
ê uma dobra pequena temos que, para cada t fixo, a geodési-
ca de M'' dada por

u(s) : exp:,sf(t)l(Ê(t)) se[0,1]

nao possue pontos conjugados a p= u(0) no interva]o [0,].]
logo todas as hipóteses do teorema 1.4 CRauch 1) estão ba-
ti.sfeitas e portanto

L(?3) 2 L(c)
as s im

p('Y].(0) ,'Y2(12)) g L(c) g L(tS) p ('çi (o) ,t2 (12) )

isto é, (B) vale para dobras pequenas

Fi.xemos uln verti.ce, digamos y2(0) , do triângulo gg.
dõsico (YI'Y2,y3) que estamos supondo pequeno

Pela parte inici.al deste lema e pelo lema 3: exis-
te um tri.ângulo (tl,Y2'T3) em MH'c cam L(y.i):LCy.i) í=1,2,3
e az g a.r

Como o tri.ângulo (YI'Y2,y3) é pequeno, temos

mãxÍL(y]) ,L(Y2) ,L(Y,) } 5 --!--
' 2©

e pelo lema 2 um tri.ângulo em MH'c com lados de cumpri.mento
.!.<

õ deterá\inado pelo cumpri-mento de seus lados; a.ssim se nÓs
começarmos fixando algum outro vértice, nãs obteremos o mes
mo triângulo em MH-e. ='

Portanto existe um úni.co triângulo (YI'y2,'y3) emM'' ' com
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L ('yi ) L (Ti) j.=1 ,2 ,3 e i:1 ,2 ,3

o que prova (A) para tri.anel.tios pequenos

c.q.d

Em linhas gerais, o lema 4 nos diz que o teorema de
Toponogov é verdadeiro para dobras cujos lados tem compri-
mentos pequenos; a seguir Verificaremos que o teorema vale
para dobras eln que um dos lados tem comprimento pequeno em
comparação ao outro lado

Divida.remos este estudo em 3 casos conforme o ângu
].o da dobra for Feto, obtuso au agudo

Iniciaremos com o caso Feto

Seja (yl,y2'v/2) uma dobra em Mn como em (B) com

L ('y. ) g --L-.
.L P-z4

Consideremos (yl,'Y2,x/2) uma correspondente dobra em MH-c
com

L(Yi) : L(Yi) i:1,2.

Seja Ç3 uma geodésica minimal ligando +].(0) a y2(Ê2)
Afirmo que podemos escrever

Y3(t) = exp.Y2(t)f(t)Ê(t) te[0,12]

onde Ê(t) é um campo de vetores paralelo e unitári.o ao lon-
go de y2 com Ê(0) : -Y'(11) e f é uma função diferenciãvel
apropriada

De fato, para H g 0 é imedi.ato e para H > 0 basta notar que,como

L('yl) g --L-,
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a geodési.ca que parte de y2(t) com velocidade na direção de
E(t), encontra ?3(t) a uma distância

(0l \\
'\

\ \ \

\

Y
t

'y2 (l2}H-c \M /\
/\ '\ ,/

Seja E(t) um campo de vetores paralelo ao longo de y2 com

E (O) ' -'ri (11)
DEFINIÇÃO

Diremos que (yl'y2,x/2) é uma dobra !ÉÊê. fina se as hipó
teses do teorema 1.12 (Rauch 11) se apli.cam às curvas

tS(t) = exp?2 (t)f(t)Ê(t) te[0,t2]
e'

C(t) (t) f(t) E(t) teço,!.]
Z

e
2

Z
C
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isto é equivalente a exigir que, para cada t fixo, a geodé
fica

u(s) y (t)sf(t)E(t) sG[0 ,1 ]

é livre de pontos fecais eln [0,1J; observemos que
L (u) : jf(t) l

LEMA 5

(B) vale para dobras Tetas finas.
PROVA

A curva c liga os pontos yl(0) e y2(t2)
1 .12 (Rauch 11) temos que

e pelo teorema

L('Ç3) z L(c)

assim

p('yl(0),'y2(12)) g L(C) g L('y3) : P(?1(0) ,VZ(12)

c.q.d

OBSERVAÇÃO -

Convem notar que neste estudo foi usado de modo crucial o fg.
to de estarmos trabalhando en\ MH-c e não em MH

De fato se estivéssemos eln bln,

H > 0, e L(y2) : lr

então , mesmo que

'nP :';% ,
não teremos que

?3(t) expt2 (t) f(t)Ê(t) te[0 ,Z2]
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Passaremos agora a estudar o caso em que temos um ângulo ob.
tufo.

Seja (yl,y2,a) uma dobra em Mn como em (B) com a >x/2

Consideremos (yl,y2,a) uma correspondente dobra em MH'c com

L (+.i) : L(Y{)

Seja y3 uma geodésica minimal ligando os pontos
Ç2(12) e ti(01).

Tomamos a:[0,1.] -..> b,IH-c segmento de geodésica de MH-c para-
metrizada pelo comi)cimento de arco tal que

ã(o) : tZ(o)

<8 ' (o) ,ti(o)> : o
ã'(o) : -óÇi(li)+B+â(0) com 6,B > 0

õ(t) é o pri.melro ponto de ã que esta soba'e y3

i:l,z

a(1)

Seja a:[0,Z] -.-> ]u]n segmento de geodésica de Mn emanando

y, (0) tal que

de

gV2 (o) (a ' (o) .vi(o) )

-6y]. (11)'By3(0) com 6 ,B > 0
L(a) = 1,(a)

a ' (0)
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a(1)

DEF l N l ÇAO

Diremos que ('yl''y2,a) é uma dobra obtusa gliag se

i) (yl'a,a-x/2) é uma dobra pequena.
ii) (a,y2,v/2) é uma dobra Teta fina

LEMA 6 -

(B) vale para dobras obtusas finas.
PROVA -

Pela desigualdade tri.angular temos

p(yl(0),'y2(Z2)) g p(yl(0) ,a(1)) + p(a(1) .'y2(Z2))

Pelo lenta 4 temos

p(yl(0),a(1)) g p('yl (0) ,a(1))

Pelo lema 5 temos

p(a(1),'y2(12)) g p(ã(1),v2(t2))
Logo

P('YI(0),'Y2(Z2)) g P(?1(0),Õ(t)) ' p(ã(z),Ç2(12))
p (tl(o) ,t2 (12) )



30

pois y3 é minimal
c.q.d

Vale aqui a mesma observação feita após o lema 5
Finalmente vejamos o caso em que o ângulo é agudo.

Seja ('yl'y2'a) uma dobra em Mn corno em (B) com a <lr/2
Consideremos a função d:[0 ,1.a] .-.-+ IR defi.nada por

d (X) : P('Y2(X) ,'YI(O))

d é conta'nua no compacto [0,17] e portanto assume um mínimo

num ponto [e[0,12], isto é, y2(1) é o ponto, sobre y2, mais
próximo de 'yl(0)

Sej a

T :y21.. .. ; 0: 'r21.. . . e a:[0,kJ--+Mn
' l [o ,]] 'l [t ,]. ]

uma«geodésica minimal, parametri.zada pelo comprimento de al
co , ligalldo yl (0) a y2(1)
DEFINIÇÃO -

Diremos que (y.L'y2'a) é uma dobra Z.S!!ga. fina se
i) (yl ,T,a) õ um triangulo pequeno.

ii) 0 < 2 < 12

iii) (a,0,v/2) é uma dobra Teta fina
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LEMA 7

(B) vale para dobras agudas finas.
PROVA -

Pelo lema 4 exi.ste uln triângulo (yl''r,ã) em MH'c con

L(+1) : L(YI) L(i) : L(r) L(ã) : L(a) e

3:(-'yi(li),i'(o) : ã g a e )C-i'(t),-Õ'(k)) : ãi g v/2

Seja 0:EZ,]2] --> MH'c geodésica de MH-e parametrizada pelo
comprimento de arco, definida por

ê (1) = i (z) e õ '(

Ponhamos y2 : 'tu0, observe que

}(-ã'(k) ,Õ'(1)) : v-ãl à v/2

desde que (a,o,7r/2) é uma dobra Teta fina segue-se pelos lg.
mas l e 5 que

p(ã(o),õ(z,)) 2 p(a(0),0(1?))

' (1) .t)

ou sela
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P(ti(0) ,+2(12)) à P('YI(0) ,'Y2(R'2))

Desde que

)(-ti(11) ,+ ;(o)
o resultado desejado segue-se usando o lema l

c.q.d

Novamente aqui vale a mesma observação feita após
o lema 5 ;.tendo as noções de dobras fi.nas nada mais nl
tural do que defi.nir-se a noção de triângulo fino.

DEF l N l ÇAO

Dado um triângulo (yl'y2'y3) como em (A), diremos que é um
!!iij=êp=glaJ2. Éiea se (yl'y2'a3) e (y2,y3'al) são-dobras finas.
Como consequência i.mediata dos lemas anteriores temos
LEMA 8

(A) vale para triângulos finos
PROVA -

Fixemos um vértice, digamos y2(0), do triângulo (yl'Y2'Y3)
que estamos supondo fino .

Pelos lemas 5-7 e pelo lema 3 existem triângulo (yl'Y2''Y3)
em MH-e com L(yi) : L(yi) i.:1,2,3 e ã3 g a3

Como os lados do triângulo (vl'v2,vS) tem comprimento g -:ik-
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e pelo lema 2, um triângulo nessas condições em MH-c ê de-
terminado pelo comprimento de seus lados teremos que fixar-
mos o vértice y3(0) obteremos o mesmo triângulo (yl''y2'y3)
em )4'' ' com a] É a] o que prova (A) para triângulos finos

dC q

Passaremos agora a provar o teorema de Toponogov
no caso geral;a ideia é dividir um triângulo arbitrário em

triângulos fi.nos e apli.car os resultados até aqui obtidos

Dado uma dobra arbi.traria (yl ,y.?,a) como em (B),fixemos um

inteiro positivo N e seja

Tk,l Y2
Fk12 (k+1)221
I''X'' N l

onde k,l são inteiros com 0K k,is N, k+lsN

Seja ak uma geodésica minimal, parametri.zada pelo comprimem.
to de arco, ligando

*:w) ' '':l:?l ,
c'm aO : yl e seja ainda

Tk,l (ak''rk,I'ak+l)

Y,{0)

T
k,4. (k+l)l 2

'r2 (- )kt
2Y.( x)2

N

N
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NÓs podemos supor que L(y].)+L(aN) à L(y2) pois caso contrãri.o
(B) segue-se trivi.almente; de fato se L(yl) + L(aN) < L(y2)
então

p(yl(0),y2(12)) : L(aN) < L(y2) - L(yl)

: L('Ç2) - L('71) É P(?l(O),'f2(12))
Uma vez que

L (+ 2) P(t2(0),'Ç2(12)) g P(?2(0) .?1(0)) '-

' p(;fz(o) .f2(lz)) L(+1) ''' P(+l(O) ,?2(12))

Assim a partir de agora assumiremos que

L(yl) + L(aN) à L(y2)

NÓs afirmamos que Tk.l é realmente um triângulo geodésico em
Mn, isto é todas as desigualdades triangulares estão satis-
fez.tas

De fato , temos

L('yl) + L(aN) > L(y2)

L('t0,k) + L(ak) 2 L(yl)

L('tk+t,N-k-Z) + LCak+t,) 2 L(aN)

Sendo as últimas duas desigualdades consequênci.a ãnediata da
desigualdade triangular para distância e do fato que yl e aN
são minimal.s . Somando-se as desi.gualdades obtemos

L(rO,k) + L(ak) + L(rk+2,,N-k-l) + L(ak+l) 2 L(y2)
Rias

L('Y2) L('r0,'k) + L(vk,l) + L(Tk+l,,N-k-l)
logo

L(ak) + L(ak+l) 2 L(rk,l,)
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As desi.gualdades

L(ak) + L(rk ,l) 2 L(ak+t) e L(Tk,l.) + L(ak+l) 2 L(ak)

são dccorrêncía imediata da desigualdade triangular para diâ
tangia e do fato que ak' ak+l, são geodésicos mi.nimaib.

Logo Tk,l é um triângulo geodésico em bln
.A próxima propriedade destes triângulos é de fundamental i.n
portância.para os nossos objetivos e convém destaca-la na
fonna de um lema .

LEMA 9

Para N suficientemente grande, os triângu].os da forma

Tk.l (ak. rk,I'ak+l)

são todos triângulos finos
PROVA -

Denotaremos por bk ' plyl(o) ,y2l-'v'll de modo que

ak : [0 ,bk] "-"' M"

seja

'k : 'l''lÜO,Vll'X'-ll ' B* : )l-'i:aP,-*il'EW.-ll

'Y . .( 0 )

.ak.-l
ak.

.ak
rk,l
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Pela definição dé triângulo fino, prece.samos mos-
trar que se a comprimento de rk l for suficientemente peque
no então (ak,vk,I'ak) e (ak+l''rk,I'Bk+l) são dobras finas,
0 g k g N-l

Para tanto utilizaremos a noção de vizinhança for
temente convexa que damos a seguir
Dada QcMn sub-vara.edade aberta de bln diremos que Q é forte
}nente convexa se

1) para quaisquer p(5ntos p,qeç2 exi.ste uma geodésica mi
nimal ].igando p a q e cuja i.lnagem esta inteiramente
contida em Q.

2) 3À>0 tal que para cada peQ a restrição de exp. ao diâ.
co aberto DI (0)cT.Mn é um difeonorfi.smo e

expp (DÀ(0)) : BX(p)
(isto é, Q é vizinhança normal de cada umde seus po3
tos)

Um resultado importante é que cada ponto gemi' pos
sui um sistema fundamental de vizinhanças normais fortemen
te convexos. (Uma delaonstração desse fato pode ser encontr.â
da eln [4]) .

Vo[tando ao ]ema, para cada ponto yGy2[0,12]) coi]-
sideramos ujll par de vizinhanças normais fortemente convexas,

Bcv(y) , B; (y) com 0 < cy < ey/4

[)ávido a compacidade de y2([0,Z2]) é possíve] en
contrai um recobrimento finito formado por vizinhanças nor
mais fortemente convexas

j :1 ,2(y: )B n
]C
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Sendo À.i >0, jn1,2,...,n, um número real associ.ado
a cada

B. (y;)
eyj '' J

(pela parte 2) da definição de fortemente convexa) conside-
reJnos À = mineÀI 'À2

Seja NI de forma que

pertençam a uma nqqng: vizinhança fortemente convexa

B; (yj)'lr '

do recob cimento fmi to dado .

Isto acarretará que

para algum y.i; logo

Y2
k12

NI e y2

Y2

Ct+l) z2

Y2
k12
NI

(k+l)Ê2
D IY,,i ..
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'el*:Í?ll (yi)

Bc (yi) é fortemente convexa --> 3Xj > 0 tal que

z, 'y: À

Bcyi(yi)cBÀj.(p), VpeBeyi(yi) ; dai' vem que ;&<--;.L s"i'

l

Repetindo o racioct'nio para 0 sk sNl-l obtemos
Z?/NI < À/2 .

Seja ak:[0,bk] ""'' }P geodésica minima], parametrizada pe]o
comprimento de arco, ligando

*:..i , *,lvl
Podemos ter 3 situações

a) o ângulo ak entre ak e vk,l é x/2

Neste caso consideramos (ãk';ik,I'x/2) uma dobra cor-
respondente em M'''' com L(ãk)-L(ak) , L(ik,l)-L('tk,l)

Seja ê uma geodésica mi.nimal ligando

,:(gP] , ;*'',
Sabemos que

ê(t) : expãk(t) f(t)Ê(t), te[0,bk]

(veja definição de dobra Feto fino)
Além disso, jf(t)l é o comprimento da geodésica de
MH-c que parte de ak(t) com velocidade na direção de
E (t) e termina em ê(t)
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\
C
\

- \
.-''A

ak

«=P'

Sendo E(t) campo de vetores paralelo ao longo de
com

ak

:'»p - "ál"':l
con s ide r amos

C(t) expak(t) f(t)E(t), tG[0,bk]

b) O ângulo ak entre ak e tk.l é maior que x/2

Neste caso consideramos (ãk'ik,I'ak) uma dobra
respondente em MH-c com " "'

L(;k) : L(ak). L(ik,l) : L('tk,l)

COT

Seja c uma geodésica minimal ligando os pontos

. f(k'''i) lz'l
y21 N. 'l e ak(0)

l .L l

Tomamos +k:[0.1] -.-.> MH'c, segnento de geodésica de
MH-e, parametrizada pelo comprimento de arco tal que
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Ük(o) - ãt(bk) , <ilÉ(O) ,8Ê(bk)»

õt:m) -'óãl:üp ' o;álã121 ... ó,B» o.

+k(1') é o primeiro ponto de Ük que esta sobre ê

)(b
a.

\

\T k,l.
Õ

\k

C
/

/

/

\

/

'\

./

Seja ©k:[0,1] --+ hP segmento de geodésica de ]P ema

nando de ak(bk) tal que

gak(bk)(q'l(o) ,al:(bk)) : o. 'pl:(o) : -6'l:(bk) ' Br:l;t21
com 6 ,B > 0 e L(qik) : L(+k)

YI(o)

ak '+k
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Observamos que se L(+k) : L(pk) < À segue-se imedia
tan\ente que ('tk.I'+k'ak'K/2) é uma dobra pequena.

Q ângulo ak entre ak e tk,l e menor que lr/2
Neste caso consi.devamos a função d:[0.bt] ---> D{ defi
nada por

c)

d é contínua no compacto [0,bk] e portanto assulmum
mz'nimo num ponto Êe[0,bk], isto é, ak(Z) é o ponto,
sobre ak, mais próximo de

l(k+l) l2')

P ('Y2
(k+l)l2

, ak(X))d(x)

/

'YI (0)

É fácil ver que

'*''?«el,:l'çHI',.,, '','
(logo Ze[0 ,bk)).
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Seja 0k segmento de geodésica minimal, parametri.z.2
da pelo compra.mento de arco, ligando

«:(qP]
(Observemos que L(ek) < L('tk,l)

a ak(Z)

Denotando

[[,bk]

terenos que se L(ek) < 7 então ('tk,I'0k'ek) é um triâgulo pe
queno.

De forma completamente análoga fazemos as mesmas considera
ções a respei..to da dobra (ak''tk-l,I'Bk)

Para mostrarmos que uma dobra é fina precisamos .prg
var que certas geadésicas são livres de pontos fecais ou que
certas dobras são pequenas (veja as definições de dobras f.i
nas)

As considerações feitas acima nos dão conde.ções p2
ra que tenhamos dobras pequenas (L(+k) <À/2 e L(ek) <X/2);
vamos procurar agora condições para que geodési.cas sejam l.}
vres de pontos forais; o objetivo Õ utilizar o corolário
1.11 e para tanto precisamos de uma majoração para a curva-
tura ri.erüanniana de Mn (lembramos que a hipótese do teorema
de Toponogov é KM 2H).

Consi.durando-se um conjunto X formado pelas ima-
gens de geodési.cas minimais ]igando 'yl(0) a y2(t), tG[0,12],
é fácil ver que existe s > 0 tal que

XcB ('YI(0) ,S (XeMn tal que p(X,'y].(O))sÉ}
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Desde que a curvatura ri.emanniana de Mn é uma fun-
ção contínua sobre as grassmannianas dos 2-planas de Mn tÊ.
mos que .existe um real LI >0 tal.que, VpCS:7;(T'J'::T e todo
sub-espaço bi-dimensional líncTnbÍ''.

Kp(vp) g LI

seja r z s de ta] modo que se a:[0,b] --» Mn é uma geodésica
minimal arbitrária ligando yl(0) a y2(t) então as imagens
das geodésicos que saem ortogonalmente de a (no sentido das
defi.feições de dobras finas) e de comprimento

z.''G'

ainda estejam contidas em B(yl(0) ,r

Tomamos L à LI tal que. VPCI
paço bi-dimensional lrpcTp)P' ,

)

.YI ':F) e todo sub-eã

Kp(lrp) g L
Sendo

: : «:«{à,ü}

tomamos N z NI de modo quP se ak:[0,bk] -"> Mn é uma geodési-
ca minimal, parametrizada pelo comprimento de arco, ligando

fkl.'l
vi(o) a Y2l""-LI

' 't N J

tenhamos

1) se o ângulo ak entre ak e tk,l for Tr/2 então

lí(t) l < 1, vtcEO,bk]
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C

q kz
2

(Y )2 N

(k-l)t 2
)'Y2 (- N

(k+l) l 2

'Y2 (- )N

2) se o ângulo ak entre ako 'rk,l não for Feto então
L(ek) < l

comi IG(0,bk) , lí(t)l<1 onde f é a função associada
dobra Teta

(akl ,ok'3/2) e Ig(t) l<i
[o ,]]

onde g é afunção associadas dobra rota (ak,+k,lr/2)

Y.(O)

a

ak

lpk
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É imediato que para tal N os triângulos Tk.l são
triângulos finos, 0 g k g N-l

c.q.d

A ti'tule de esclarecimento, desejamos aqui enfati-
zar 2 pontos

a) em nenhum lugar da definição de triângulo fino é as-
sumido que ak'ak+l estão perto um do ..H-e

outro.
b) estamos usando o fato de trabalharmos em M'' 'pois se

estivéssemos em MH e para algum k, L(ak) ' =#i' então
não poderíamos garantir necessariamente que

(ak''tk,I'ak+l)
fosse um triângulo fino, não importando o quão peque
no foi assumi.ndo o comprimento de tk.l Cveja observa
ção após o lema 5)

A demonstração do teorema de Toponogov no caso ge-
ral será feita por indução e o próximo lema nos fornece o
passo desta indução; no que se segue fixamos N de modo que
os triângulos da forma Tk,l são triângulos finos.

LEMA IO

Se (A) é verdadeiro para TI,,k : (al,''tl,,k'al+k) para k fixado
e- t qualquer.

Então (B) é verdades.ro para as dobras

(al,''tl,,k+l'al) e(al,+k+l''tl,k+l'Bl+k+l)

para k fi.xado e Ê qualquer onde

'. - )l-';üp ,.,àl"':ll .a;(bl)

: )j-a;,(bl) -«; [?] ]
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z+k

Bt+k+.l
t+k+l)l

Y2 N

Y2
..,--J

-'Ü.:

r i\v v rt

Assumi.ndo (A) para existe um triângulo

(al'it,,k'al+k)

L(8t) : L(al), L(il,k) ' L('tl,k), L(ãl+k)

e ãt, g dl,' BI,+k g BZ+k'

L(al+k)

al(O)

a Z
t+k2.+k

gT b1,,k
'B

T R,+k,l
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Como no lema 7, extendo a geodésica 't. 1.,. ''adicio-
nando'' um segmento de geodési.ca Tt+k.I' parametrizado pelo
comprimento de arco, de comprimento L(il,+k,l) : L.('rl,+k,l)

l

Indicando por

: )l-õ;...k(bl..k) ,

temos

B2,+k + O a2+k + BI,+k 0 ' aR,+k : Bt+k ' Bl+k 2 0

0 à at+k

Desde que o tri.ângulo (al,+k''tl+k,I'al+k+l) é um trl.
ângulo fino, pois é o triângulo TI,+k.l temos pelos lemas 8,
3 le

.r;...,',,,F=H] : .[*: .., ,*,F;H]
desde que ãl. sal segue-se pelo lema l que (B) é
para a dobra

(aj,''t2 ,k+l 'a2)

verdadeiro

Analogamente prova-se para a dobra

(al,+k+l.TI.k+l'Bl+k+l)

de fato, pelo lema 8, (A) vale para o triângulo TI,+k.l; lo
go existe um triangulo

Tl+k,l : (ãl.k,iZ+k,t'at+k+t)
em }P': com

L(ãl+k) : L(al+k) , L(il,+k,l) : L(TI,+k,l),

L(8R,+k+l) : L(al,+k+l) e ãt+k sal+k, BI.+k+l g Bl+k+l
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Como antes extenso a geodésica 'tl.+k.l adicionando''
um segmento de geodésica 'tl.k, parametrizado pelo comprimem

to de arco, de comprimento L(i2,,k) - L(vl,k)
Indicando por

}l-;;.* .*p,-'Jln'o''ll
temos

aR,+k + 81+k Bl+k : al+k ' aÊ+k z 0

© 2 BI,+k

Desde que (A) vale para o tri.ângulo Tt.k temos pe
los lemas 3 e l

plõl..t(o) .,:f;j] : .[ :..,,*:f=J]
Desde que Bl+k+l sBI,+k+l segue-se pelo lema l

(B) é verdadeiro para a dobra (at+k+l'tl,k+l'Bl+k+l)
que

c.q.d
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Estamos agora em condições de demonstrar o teorema
de Toponagov em sua si.tuação mais geral

Dado uma dobra arbitrãri.a (yl'y2'a0) como em (B),
fixemos um natural N de modo que os tri.ângulos da forma Tk.l
sejam triângulos finos

Ma
''-h.

,'lw
l \ '\/ \ a\ lN/ \

\
/ \\

4a \3\a a
4V \\

\\ \
\ \ 41

2\ )N
2\ 2

'Y2(-R )
22

2
Y2(--®l )2(-s)Y2 N

N12
'"" IV2(--V=) n'Y2 ( 12)

'yl'ai

aO

Y2(0)

Passemos a considerar os triângulos da forma

TO,k : (a0'T0,k'ak)

A prova do teorema será fei.ta por indução sobre o natural k;
afirmamos que

i) (A) vale para T. .
PROVA -

Segue-se imedi.atamente do lema 8 e do fato que T. . é um tri
ângulo fino.

)

ii) se (A) vale para TO,k então (A) vale para TO,k+l
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PROVA

k+l
T2(2

)Y2(-R

Como (A) vale para TO.k segue'se pelo lema 10 que (B) é vel
dadei.ró para as dobras (aO,tO,k+l'a0) e (ak+l't0,k+l'Bk+l) ,
logo, fixado .a dobra (aOJ't0,k+l'a0) segue-se pelo lema 3que
existe um triângulo (80,iO,k+l'ak+l) em MH'c com

L(ão) L(aO), Li0,k+l) L('t0 ,k+l) , L(ãk+i) L(ak+l)

e aO g aO

Como os lados do triângulo TO,k+l: (a0'T0,k+l'ak+l) tem coB
prim:nto s ?h e pelo lema 2, um triângulo nessas condições.
em Mn'c, é determi.nado pelo comprimento de seus lados tere-

mos que, se fixarmos a dobra (ak+l,tO,k+l'Bk+l) obteremos o
mesmo triangulo(aO 'T0,k+l'ak+l)

em MH'c com êk+l g Bk+l

o que prova (A) para o triângulo TO,k+l

Pelo princt'pio de indução segue-se que (A) é verdadeiro pa-
ra o tri.ângulo TO.N e pelo lema 3 vem que (B) ê verdadeiro
para a dobra (yl,y2'a0)
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Dado uin triângulo arbitrário (yl,y2,y3) como em CA) temos
que, fixado a dobra (yl'y2'a3), existe pelo leR\a 3 um triân
guio

(yl'y2'y3) em MH'e com L(yi): L(yi) , i:1,2,3 e ã3 sa3

como os lados do triângulo (YI,Y2,Y3) tens comprimento g }h
segue-se pelos lemas 2 e 3 que se fixarmos a dobra ''

(y2 ,y3 .al)

obteremos o mesmo triângulo (yl'y2'y3) em MH'c com ãi sal o

que prova (A) para o triângulo ('yl,'y2,y3)
As considerações feitas acima são a prova da seguinte lema
LEMA ll -

O teorema de Toponogov (nas suas duas formas (A) e (B)) é vel
dadeiro quando comparado a triângulos em l?l'e, c > 0.

Nesta situação, sabemos que para todo c >0

p(+;1(0) ,+;C12)) 2 p('YI(0),'Y2(12))

onde y;l.y; são segmentos de geodésicas em MH-c tais que

tl P : t;(u

v'SluP -;;( D

'vl(o) ..!z.Éla2.
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L('v}) = tC'v.i) : l.i , 1.: 1 ,2

}(-('çÍ)'(11),(+S) '(o)) : a : }(-''ri(li),'v;(o))

Considerando-se a função +(c) : p(yc(0) ,'yc(12)) é imediato
que tal função é contz+nua em € (i.sto pode ser visto .obser-
vando-se a lei dos cossenos em MH-c

eosE+(C) -/H:;] = cosem. H:i:EJcosE]7./ÍÍ:i] +

+ senEllv41-cJsen[ ]2i4i'eJcos a para H'c>0

[+ (c) ]' ÊÍ+12'21112 cos a para H-c 0

coshE+(c) p'- (n-c) ] cosh[ Zlpct]!:ET] cosa [ t2/:tR:'êTJ

senhEll./:(li:'ÊITlsenhE12i/:Íli:;yJcos a para H-e<0)

Postando fazendo-se c »0 obtemos que (B) é verda-
deiro para MH; embora nÓs tenhamos mostrado que (B) implica
(A) somente no caso € > O, uma modificação apropriada dos al
aumentos do lema 3 será usada para provar que tal implica-
ção é verdadeira para c : 0.

Seja (yl'y2'y3) um tri.ângulo geodésico em }P como em (A)

Suponhamos inicialmente L(yi) < T , i:1,2,3.
Consi.dereinos (yl,y2,a3) uma dobra em lfl com

L("rj) = L(y.i) , i:1 ,2.

Como L(yi) < lr temos que a função f do lema l é estritamen
te crescente (veja observação após o lema l)
Mas por CB) temos

p('vl(o) ,t2(12) > p('vl(o) ,'v2(12))

Além disso como (y. triângulo, temos
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P('YI (0) ,'Y2 (t2)) z ltl-121

o a. a.= T a

logo podemos construir uma dobra em Mn, (ãl'ã2'a3) com

L(ii) : L('vi.) , i.:1 ,2

a3 g a3

p(õi(o) ,ã2 (lz)) P ('rl(0) ,'r2(12)) = 13

Seja a3 uma geodésica mini.mal, parametrizada pelo comprimem
to de arco, ligando a2(12) a ãl(0)
Então (ãl'ã2'a3) é um triângulo geodésico em Mn cÓm

L(ai) L(y.i) , i :1,2,3 e a3 g a3

Uma demonstração análoga a do lema 2, nos n\ostra
que um triângulo em bín com lados de comprimento < =jh á de-
termi.nado, a menos de isometri.a, pelo comprimento de seus l2
dos.

Logo se repetirmos o raciocínio feito acima para a
dobra (y2,y3,a]) obterentos o mesmo triângulo (ãl'Õ2'a3) em
MH com ãl scll o que prova (A) para o triângulo (yl'y2,y3) e

Suponhamos agora L(yj.) :'a: para algum i; neste ca-

M
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se dividiremos o nosso estudo em duas partes

a) Suponhamos L(y2) : 'í .

Consi.dele)nos (yl'y2.a3) uma dobra em }/i com

L('Yi) = L('YÍ) , i=1 ,2
Como

Ê2 : L('Y2)

temos que

p ('çi(o) ,?2(lz)) : l li-lzl â-':
(vej a observação após o lema l)

Por (B) temos

P('YI(0),'Y2(12)) 2 P('YI(0) ,'Y2(Z2)) : l3

ZI 2 t3' ou seja, ll + l3

Por outro lado, (yl'y2''y3) é um triângulo em Mn, lo
go,

l1 + l3 2 1'2 : 1;;; portanto

O triângulo em MH agora é facilmente obtido,pois to-
mando-se Y2:[0,12] ""''> ]ifl uma geodésica da esfera ]ifl
tal que

L('Y2) = R,2

construz'mos um círculo máximo em Mll que faz um ângu-

[o B = mental'a3]' com y2

Como 1,. + Z, =-1- tomamos sobre este cz'óculo maxi.mo as
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geodésicas

yl:[0,11] --.» MH e y3:[0,13] -''" MH com L(yi) li , i: 1 ,3

'Y2 (0 )

'Y2 (12)

então ('yl,y2'y3) é um triângulo em MH com

L(yi) :L(yj.), i:1,2,3 e al:Bsal e a3:BÉa3

b) Suponhamos L(y2)

Asse-m L(yl) : T ou L(y3) : T ; apenas para fixar i-
déi.as .

suponhamos que L('y]) : T ; de forma análoga ã parte a)
obtemos aue 1,.+1.. = ..!-. H

' ./F{

Consideremos ('y2''y3'al) uma dobra em Mn com

L(Yi) : L(Yi) , i:2,3

Por (B) temos

P(?2(0),tS(IS)) 2 P('Y2(0) ,'Y3(13)) ÊI

Portanto

p (t2 (o) ,t3(13) )



Asse.m y?uy: é uma geodésica quebrada li.Bando pontos
antz+podas sobre a esfera bln

Mas L(yi) < T , .i:2,3; logo y2uy3 e uma geodésica di
ferenciãvel, ou seja, yguyR é parte de um círculo máximo de
MH ligando y2(0) a y3(13) de onde conclui'mos .que al:lí

Para obtermos o triângulo desejado em I'l'', tomamos

yl:[0,11] '-.+ MH uma geodésica da esfera MH ta] que

L(çl) : ll : '='
P

Construímos um ct'óculo máximo em MH quc faz um ângy.
lo ax com.yl

Como l2 + l3 : /ii tomamos sobre este círculo máximo as
geodésicas

'y2:[0,12] .-'"''b MH e .y3:[0,Z3] ""''- MH com L(yi) : L('yj.) : ]i'
i:2 ,3.
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(0)
%

el

3. \
\

Y3
\

Y3 (0 ) \
1..n

M

ÇI(11)

Então (yl'y2;y3) é um triângulo em MH com

L(yi) : L(yi), i:1,2,3 e ãl : T : al
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Observe que no,,caso em que L(yi) :'l' para algum i.
o triângulo obtido em MH não é único.

Temos assim demonstrado completamente o teorema de
Toponogov

c.q.d.
OBSERVAÇÃO

A hipótese, no teorema de Toponogov. de que yl é mininal
essencial conforme mostra o seguinte exemplo

Consideremos (yl'y2'a) uma dobra em MH+c onde H >0, c >0
pequeno, a >0 e L(y:) =--=- , i=1,2.I' Jrv

e

e

YI(11)-Y2(O)
HMa

Yo(0)

Y2Y.(0)l
q

\

YI (O) -Y2( 12 )

vl não é minimal (observe que ;8 ; temos que

p(YI(0) .y2(12)) > 0 enquanto que p('yl(0) ,''r2(12))



CAPITULO

ÇEODESICAS QUE VÃO AO INFINITO

Uma aplicação ti'pica do teorema de Toponogov é ob-
servar o comportamento de uma geodésica parametrizada pelo
comprimento de arco

Y : [0 ,e') --+ Mn

onde (Mn,g) é uma variedade ri.emanniana completa não-campas
ta; especifi.camente nÓs procuraremos conhecer condições em

que

lin p (y(0) ,'y(tj = ®
t-p.o

Iniciamos com um exemplo bastante simples; convide
remos o cilindro Feto

Ma B {(x,y,z)e Rs tal que xz+yz=1}

Existem 3 classes de geodésicos sobre 0 ali.ndro
M2

a) as geratrizes paralelas ao eixo;
b) as geodésicas fechadas perpendiculares ãs

trazes ;

c) as hélices.

gera

Note-se que as geodésicas do tipo (b) são as úni.
S8
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cas nesta variedade não-compacta que permanecem num conjun-
to compacto para todo te[0,n) e as do tipo (a) são as úni-
cas que realizam distância entre seus pontos extremos para
todo t, j.sto é,

P (Y (0) ,'Y(t) ) = t , Vte[0 ,n)

}!EIXIÇAQ 3

Seja (Mn,g) vara.edade riemanniana completa não-compacta.

Um lg.lg é uma geodésica 'y:[0,n') --> Mn parametrizada pe]o coD
prímento de arco tal que p('y(0) ,'y(t)) = t, Vte[0,n)
PnoPOsicA0 3.2

Em qualquer variedade riemanniana completa não-compacta
(bfn,g) exi.ste pelo menos um raio partindo de cada ponto de
Mn

PROVA

Dado peMn, como a variedade é não-compacta, existe uma se
quênci.a de pontos (p{) em Mn tal que p(p,p.Í) --+ +n.
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Seja yl uma geodésica minimal, parametrizada pelo comprimem
to de arco, ligando p a p:i
(yl(0) é uma sequência de pontos do compacto

S: : {veTpMn/jvl=1}

e tem portanto sub-sequência convergente para um elemento

l;Cs:

Seja y:tO.n) --- bP' geodésica de Mn tal que .y(0)up e 'y'(0)=;l

Afirmamos que para todo a> O. rl é minimaleportanto y
é um raio.de Mn. partindo de p. lEO,a]
De fato, pelo teorema da dependência contx'nua das soluções
de um sistema de equações diferenciais relativamente a con-
dições iniciais ,

vl éolimiteuniforme de segmentosYil ,
[o ,a] ']to ,a]

que são todos mini.mais para i suficientemente grande; deva
do a continuidade da função distância obtemos que

p (y (0) ,'y (a) ) = a

Logo y l é mini.mal
to ,a] c.q.d.

Em parti.Guiar, temos a seguinte consequência ime
dieta:

COROLÁRIO 3.3

Por cada ponto existe uma geodésica que eventualmente deixa
todo conjunto limitado de uma variedade riemanniana comple-
ta nao-compacta.

Voltando ao exemplo do cilindro, observamos que porcada po2.
to pGMz existem dois raios partindo de p.
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Observamos também que qualquer geodésica 'y de M2 que faz um

p''YI (0)n'Y.[(0)

ângulo menor que K/2 com um raio vai ao infinito, isto é,

l im p Cy (t) ,'y (0) )
t+®

ü. < 'KI'L

tendo em mente.este exemplo nÕs propomos um teorema que nos
dã alguma informação no caso em que M" tem curvatura seccio
nal não-negativa.
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TEOREMA 3.4 -

Seja (Mn,g) variedade riemanniana completa não-compacta de
dimensão n 2 2 com KMz 0

Sejam 'r,a:[0,n) ---- Bln geodésicas de Mn, parametrizadas pelo
comprimento de arco, com y(0) =a(0)

Se y é um rai.o de Mn e a = }(y'(0) ,a'(0)) < lr/2 então

lim p(a(0) ,a(t)) = n
t->n

(ou mais brevemente, a vai ao infinito)
PROVA -

Pela desi.gualdade triangular temos

P(Y(0),T(s)) s p(y(0),a(t)) ' p(a(t),'y(s))

y(0) : a(0) vem que

p (a(0) ,a(t) ) 2 p('r(0) ,'y(s)

Afirmamos que para t fixado,

limes('y(0),'y(s)) - p(a(t).y(s))] 2 t cos a.
S'»oa

Daz' teremos que

p(a(

Como

0) a(t) ) lim p(a(0) a(t) ) 2)

p (a(t) ,'y (s) )

S''>n

limtp(y(0) ,y(s)) - p(a(t) ,'y(s))] 2 t cos a
S->ae

para cada t fixado.

Portanto. desde que cos Q > 0

l im p (a (0) ,a(t) )
t+u
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assim fixamos te[0 ,n)

Desde que estamos interessados em provar uma desi-
gualdade envolvendo valores arbitrará.amante grandes de s,
assumiremos sem perda de generalidade s zt e seja t.
geodési.ca minimal, parametrizada pelo comprimento de arco,
ligando a(t) a y(s)

Y(8)
Mn

Y

Ts ,ta

a(O)=Y(0) a
a(t)

Observamos que apesar de .a
to ,t]

ma geodésica minimal, ainda assim (ajEO,tJ''ts,t'yl to.sj) f(a-
mam um triângulo geodési.co em Mn, uma vez que estão satis-
fez.tas todas as desi.gualdades triangulares , a saber

s + L('ts .t) 2 t

s + t 2 L(.r .)''s ,t'
t + L('t. .) 2 s.

nao ser necessariamente u-

Como KM 2 0. segue-se pelo teorema de Toponogov (A) que exij.
te um triângulo geodésico (ÕI .i. ..vl ) emIRa tal

to,t] ' '' ] to,s]
que
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LCa
to ,t] L(is ,t) : L('rs ,t) L(?í )

[o ,s ]

Y
[0 .s ] ' s , t

a
a

to ,t ]

Pela lei dos cossenos em Rz temos

L('ts ,t): ' t: + s: 2ts cos a

logo

Sa - L('ts,t)a ' 2ts cos a

(s-L('rs,t))(s+L('rs,t)) : 2ts cos tz

Assim

P('Y(0) ,'y(s)) - p(a(t) ,'y(s)) L ('rs ,t)
2ts cos a - tz

.t)
Mas

s + t 2 L('ts ,t) - : .;:ul.z, Vs > 0

Vs > 0t + L(Ts ,t) 2 s - !g}2 : : - :,
logo

::. !gz2
S-+ea S
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DaÍ obtemos que

[imEp('y(0) ,'Y(s)) - p(a(t) ,'y(s))] u lim(s- LC't. .))
S">oo' ' - S.->oo ')'

B t COS a 2 t COS a

c.q.d
OBSERVAÇÕES

1) Pelo exemplo dado (cilindro) vemos que a
< v/2 não pode ser substituí'da por s x/2.

2) Pode-se provar que Se a curvatura de Mn é estritamen
te positi.va então toda geodésica a:[0,n) --+ Mnvai. aa
i.nfini.to; portanto neste caso a hi.pótese < lr/2 pode
ser substituída por g x/2.

Esta genera[ização pode ser encontrada no capítu].o
8 de [3]; trata-se de um artigo de ]eitura bastante difz'ci.l
onde para a demonstração da generalização aci.ma necessita-
mos de uma construção básica na qual se define a alma de u-
ma variedade riemanniana completa não-compacta

hipótese
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