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Resumo

Introduzimos a iioçào de superfície de W'eingarteil de ti])o mínimo em S'3. ,\plicatido

algumas tó(incas (la (;eonletria E(lliivaliante, construímos exemplosiotacioliais desses
objet.os e estudamos o "problenta do mergulho"

Abstract

\?Veintroduz the notioii of minimal type Weinga.rten sulface in S3. Applying some
E(luivariant Geometry techni(luaswe construct rotatíonal examplesof those objects an(l
we study the embeddness problen}.
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Introdução

Eristt algum toi'o mínititn lítct'guthudoei \ SS tllém do loto d( Cli$ot'd'?
A i:empasta a4«a

l)et:gunt:a: &desconhecidz

A:lei'gulllosnnínimm

d(' suprrffchs

coill-

pactas cleniaioi gênero en] .q3 foram introduzidos pot .B. Lawson ILI. Além disso, pelo
teorema de flopf IRAI, as esferas totalmente geodésicos sào os úni(os exemplos de imersões
nlínlinas de superftcles de género 0 em S3
As sttperfícíes

rotacíonais

são,

num certo

sent.ido.

a(ruelas

(ltie representam

a classe

nat.uial de exemplos de superfícies mínimas eni S'3, llnla vez est.uda.das as }lomogêiieas. A
busca de uni contra-exemplo pala a pergunta inicial deveria ])Olscomeçar pelas rotaclonals.

Isso foi kit.o ein 1011,lnLI, IMI e IR.21.Verificou-seque as únicas sul)erfíciescompactas
nlínímasrotacionaismergulhadasem S3 são as 2-esferastotalmentegeodésicose o toro
de ClifTord. Mergulhos rotacionais de superfícies compactas de curvatura média constant.e

H em S3 podem ser vistos, por exemplo, em IRll, para todo valor positivo de // :# s/ã

Uma propriedade curiosa das superfícies mínimas en] S3 é a da invariância pela
aplicaçà.ode Gauss. Precisamente, seja. i4/2 --, S3 uma imersão ítlínima e g : A/2 --, S3 a
aplicação normal de Gauss que associa a. cada ponto p C ]l/2 o vedor iloi mal unitário n(p),
tangente a S3 e normal a A/2 no ponto p. Se a segunda forma. fundamelltal, //(p), de .A/'
em p é nào degenerada, digamos, det( 4«(p)) # 0 (.4«(p) é a aplicação linear auto-adjunta
associada a //(pl). então g(M') é uma superfície regular de S3. Nessas condições, se ]v é
mínima. então g(À/) taml)ém é mínima. Tal invariância nã.o se dá, por exemplo, na classe
das superfícies de curvatura média constante.
No priiileiio caT)ítulodeste trai)alho introduzimos as classes de superfícies especiais de
\Veingart.enque satisfazeii] essa invatiâilcia.
l

L.,llalllalllos

superiicie

especial

ae

vvelngarten

a unia

superticle

1}/ '-}

.>'

c'u.]as CLU'-

vaturas, média e de (;auss-lÇi'ollecker. deilotadas respec'vivamente poi H e /\. . satisfazem
]1; relação do tipo
uma

H = .fti!':
onde :rlKL

[ mt

lJ{

é tuna.fiuiçàoxon].ínua

-- l-i. \
enl l0--:Eoc-t eni ea] ana]ü-ica.en:HQ.

:+oa [

Superfícies especiais de \\;eingartei] foianl estudadas poi P.Hartntan & A. \\;intilei

jjHU/l), S. S. Chern(ICI), H. Hopf(jflol) e R. Bryant(IBI). Recentemente,
em ISaETll,

R. Sá Earp e E. Toubiana int.reduziram a noção de superfí('ie especial de \veingarten
de tipo mínimo em IR3. Basicamente,uma tal classede superfíciessatisfaz o Prin(ípio
do B,máximoe contém os planos de IR.3. Tal conceito estende-sc a lFl3sem modificações
l)ásicas,

porém,

coiro resultados

surpreeiicleiltes.

,)

Introduzimos, iio Capítulo 2, a noção de superfícies de ti])o mínimo em S3
As classes de superfícies de Weingarten especiais eni S3 invaiialltes pela aplicação de

Gauss, que obtemosna Proposição1.1.2 do Capítulo 1, serão denominadasclasses de

superfícies de 'Weingarten de tipo mínimo, tendo em vista as seguintes analogias
com a classe das superfíciesmínimas (além daquela cla.da.por tal invariância.):
l

/(0) = 0, ou seja, as 2-esferastotalmentegeodésicosestãona classe

2. Sobre cada. superfíciefechada M, em qualquer das classesobtidas, a curvatura J\'.
de Gauss-Kronecket é negativa.
3. Em cada tal classe existe um único tolo flat mergulhado em S3

Utilizamos a técnica da Geometria Equivariante para estudar qualitativamente superfícies relacionais especiais de tipo mínimo em ,S3. uma vez (lue estas são invariantes
pela ação de un] cert.osubgrupo G das isometrias de S3. Desta forma, o estudo de unia tal
9

superfície se reduz à análise de uma certa equação diferencial de segunda ordem satisfeita
l)ela curva gela(lona de uma tal su})ci'fí('ie. no espaço dc órbitas, .q'3/(;r.da açào de (;' sobre
S3

O ])iincipal resulta(lo que obtemos lio Clapítulo 2 é o seguinte

Teore\lla A

Ent cada classe dt super.fíciesespeciaisdt tipo míitinto. c=istc ltilia quais

LidadoibjiTtita de sul)elfíctes compactas dt gêi\ero \in\, imersas en\ SS
O Capítulo 3 é reservado ao estudo das classes de superfícies especiais iotacionais

dadas por funções./ do tipo /(#) = (v;,

ondec é uma coítstantereal iio intervalolO,ll.

A importância do est.udo particular de t.ais classes cle superfícies é a obtenção do seguinte
t

eorema:

Teorenxa B
/««Çá.

Enl cada classede sttpel'.fíciesespeciaisde t.-il)omínilrto, dada por ttl a

do fiP. ./'(«)

c Cl0, il, « Ú«Í."

e mera\alhadaem SS é o t.oro $at

s: r«=)

orlde

o =

s«P.«/}'ci'

"7,«j«/

««-P«cÍ«

d. gé"'"

"",

* '' («=

1=B

O ponto crucial da derllonstraçàodo teorema B é a apresentaçãode estimativas para
os períodos de curvas geradoras de tais superfícies rotacionais de tipo mínimo em S3
Curiosamente as equações diferenciais de segunda ordem correspondentes às superfícies

de tipo mínimo das classes ./'(z) = cV/=. 0 < c < 1, são semelhantesàs das hipersuperfícies

mínimasde Otsuki em $"+' (veja 1011). Utilizamosa técnicadesenvolvidapor Otsuki e
Furuya en] IOil, 1021e IFI, pala estimar os períodos das curvas geradorasdas superfícies
en] questão.
Fixada uma classe de superfícies de tipo mínimo em .g3. o problema da existência. ou

nào. de exemplosrotacionais compactos mergulhados. aléii} do único toro flat mergulhado
eni S3, penilane('c ainda scni resl)ost.a. O que apreseiltanlos ilo (-capitulo 3 e unia resposta

de existência desses exemplos para classes particulares de sul)erfícies de tipo mínimo.
classesestas dadas por involuçõescujos gráficos sào certas hipérboles. Numa tal classe
vale a comi(liçãode elipticidade para a equação diferencial parcial (orrespondeilte

Capítulo l
Preliminares

1.1

Classes de superfícies especiais invariantes pela
aplicação de Gauss em S3

Seja S' C IR' a esfera euclideana unitária.
Seja .A/2 '-) S3 uma superfície conexo, orientável, imersa em SS

Pala cada /) C Ã/, o produto interno < ,>p, em TPS3 o decompõena soiiia clireta
TPS3 = TPA/ © (TPJv)Z, onde (TPJv)l

denota o coiilplement.o octogonal de TPA/ em TP.S'

Segundo esta deconlposiçào,

se p C TPS3. escrevemos u :: tlT + t,l. onde l,T e t'l sào

«tomes,

%Jv

respecti"-Dente,

em

e

(TPiv)".

Escolha:nos

n(p)

em

(Tpiv)',

n(p)l

=

1,

de modo que se {ui,u2} é unia. base na oi'tentaçãode .A/ então {tll,tp2.n} é tmla base
na orientaçãode .S;, esta última.sendo dada polocampo normal unitário Ar(a') = --;z
(r C S;l

Definimos uma aplicaçãog : A/ --} S3 como segue. O vedorunitárioi)otmaln(p),
na origem de IR'. determina lim poi)to. também denotado por n(p), em S3. Dehnimos
a aplicação g por g(p) = n(p) C S;. Geometricamente, g(p) é o pont.o sobre a geodésica

')

(te

rot

A dllerenclal. dgp' acg elii/}, pode ser vista conhouma aplicação clel//,iv en] l/P.v. l)c
fato. dg., geonleti'icanlcntc, transpor't.a .rP v ao longo de villa geodésica de .q3. oi'togonal
a A/, na diieçào de n(p). segundo un] ângulo de }, sobre un] subespaço de 7P(P)ç3 paralelo

a TPiv. E mais, se íí ó uíiia exteiisàolocal de n a S3. uiiitálía e normal a Jv, eittào
dg.(«) = -ã'(g ' '(ZI).-o
onde X7 ó a conexão
c'(0)

=

ly,ã)r

t'.

=

Usando

Riemaitniaila
que

<h,a>

=

- -Ü(n''

de S:3, r : (--c,c)
] temos

que

V..n

'(f)).:o

- V.,K ,

--, A/ é uma curva caiu c(0)
=

(V,ã)T,

de modo

que

= p e

(lg.(t,)

=

,4«(z'), onde Á« é a aplicação litteai alit.o-adjliilta associada à segunda forma

fun(lanlent.al /Jn de A/. Portanto, para a aplicação g \Falempropriedades como as (le unia

aplicação normal de Gauss de limo superfície em IR3

Para cada p C À/, existe tina base ortonoimal {ei,e2} de TPA/ de autovetorescona
autovalores Ài,À2 de Án, eni p, os quais sào, respectivamente, as direções principais e

as curvaturas principais de .A'fem p. Temos então que dgp(ei) =

Àiei, í = 1,2. As

funções simétricas /I'.(ÀI, À2) e X(Ài, ,\2), denominadas respectivamentecurvatura

de

Gauss-Kronecker e curvatura média de .4/em p, são dadaspor
/t'.(p) - det(dg,) e H(p) = --;traço(dg,)
Observemos que se /\'.(p) = det( dg.) :# 0, para. todo p em À'í. então g é um difeon)or

filmo local e, portanto, a imagem .A/' de .A/ por g é uma superfícieem S3. Orientamos
.A/' como segue. Se p C it/ C S', definimos a aplicação g fazendog(pl = n(p), onde n(p)

significaaqui o vetouposiçãodo ponto g(p) em S3, ou seja. n(1))é normala rg(,)S3. Por
outro lado, n(p) é ulll vet.orde TPS' e assim. <n(p),p> = 0, onde /) agora significao vedor
posição do ponto p enl .q3. Então, se ?, C Zb.a/ ten)os que <'ç7,n,p>TpS' ' 0 e. portant.o. que

<dg,(t'),P>r,.,,s.

= 0. Desta forma. p (bem como --p) é normal a .\.f- en] g(p). Façamos a
6

escolha l)ara o vedor tlornlal a A/' enl g(pj pondo n'(g(p))

= p ou --p.+

ou -- dependendo

de ser o siiia] de det( dá) respectix'aiilentepositivo otl negativo. Ta] escolhaé baseada
no fato (le (ltie se {t,i. ?,2} é uma base ila oiient.ação de .v. eiitào { dg,l,l. dg.t,2. n'jg(/)))}
deve ser urna l)ase na oiientaçào de .q3 en] g(pl.
Sen(lo v conexo. o sinal de /\.(;)) = det.( (lg,) ó sempre posit.ivo ou sempre negativo
de n[odo (l[[e a aplicação

(te Gauss,

Í7)

g'

: ]4/' --+ S3. de ]v'

en) .S'3, pode

ser dada

por

, para todo p' =g(p) en] .A7' e/f.(p) >0

1.--p , paratodop' = g(p)em.v' e /f.(p) < 0.
A diferencial. dgp', ])o(le ser vista novamente como linfa aplicação lrP'A/' --+7}.i4/' (lue

pelo paialelisnlode 7P'.4/' e de TPA/, pode ser, pot sita vez, vista como uma aplicação
TPA/ -'' rP'v

Desta foittla, temos que dg;. = (dg.)''

ou --(dg,)'',

onde + ou

depende respectivatilentede sei /\'.(7)) > 0 ou /\'.(pl < 0.
r
Po(lemos iestimir t.odes estas considerações na seguint( proposição

Proposição

1.1.1 S(Üa .4/ --} S3 tema szzpez:/z'cÍe
coizeaa or e7zíáuc/. Se a ap/{cação dc

Gauss g em S'

é ]a/ qzze det(dg.)

# 0, para iodo p em A:f, e7zfão .A/' = g(]1/)

é uma

super.fícic. E mais, sc n c n* iltdicaTitos ?'espectiuosuetoles normais de À'l em p e de hl'

'n, P'

P), .«/ã.

.4;. - .,4:'
Í+ otl

.«

Á-:

depe7ideizdo
de det( dg.) > 0 oi/ det( dg,) < 0), onde .4;. e .4« s(io as ap/ícações

lineares auto-adjuntos associadas, resl)ect.iuamente, às segundas .formas jundnTitentais ll;

Corolário

1.1.1

Aias /zípó/escs

e com as noZaç(ies da P70posiç(io
01/

Í

/..r./

feno.os ql/f

oitdc X'l ( Xi(i

+ o?/

-- \.'ZI

sào.

I'tsl)(ctitlametlte,

as cttí'uatut'as

pí'ittci})ais

d( .Nf'

t .XI c ottdc

depf/ldc dr detjdg,l > 0 O[/det(dg,) < 0.

l)enlll.ção

l.l.l

.\ su})(r.fí(ie

ÀI'

da Pi'oposição

i.l.l

[]

f' dctlomittada

{magent

(.s.fél'ica

da

superfície NI

Antes de prosseguirmos. esclaieceinos que lio iestailte desta seção o super-escrito #
indicará

elementos

da geometria

de ]\cf'

Unl fat.o já conhecido, (lue decorre clo Corolário 1.1.1 é que a classe das superfícies
mínimas é in'variante pela. aplicação de Ga.uss em S3. Nlais precisamente, nas condições

da Proposição [.1.] , temos o seguinte coio]áiio.

Corolário 1.1.2 Se Ã/ e r/r/za super:/lcfe mz'lzíma erlz S3 assánl o é sita nagen! es/rr'Íca

D'"-;t-çã.:

então //' = 0.

x* - li(";+*;)

-(X-+t)

Este resulta.do elos leva naturalmente

-

-X: a. m.d.q-.

«

H

-o
[]

à seguinte (]uestào

Além dns superfícies mínimas, existe outra classe de superfícies de 'lveãngartenespe

dais elrlS' que seja inuaT'iant.e
pela aplicação de Gauss?
Esta pergunta precisa de uma melhor reformulação

8

Seja A/ uma sul)erfície fechada em S3. satisfazeítdo o segllinte: H = ./'(H2 -- /\'.l.
//2 -- /\'.

>

0 e /\'.(pl

#

0 f)ara

todo

/) enl

il/.

Podemos

refonitular

a (ltiestào

acima

do

seguinte modo:
Par'a qr/c /f/)os dr /l/nçõcs ro/lll'/lr/as ./'': lo, +oc.l--} IR. rea;.$ aria/z'/;ca.se/n to. +ocl. rolll

fWÜ

n-sc quC tísuptl'.fíãt']ü ísua ]nlagttn ilê.f(}+c(ílí' satisíaxiti itspcctit,a-

Jtn' -- I'i.) ( H' =

mante, H =

ÍÇH'' -- i'i:l)'?

Antes de respotldê-la façamos uma observação

Observação

1.1.1 Nas coi)díções acima, temos sempre /\. > 0 ou sempre /\'. < 0 sobre

/v.

Se /\.

>

0, então

a curvatura

de (]auss

(intrínseca.)

de .v.

/\i.t,

é posit.iva

pois

/\'i..

= 1 + ]\'.. Portanto, pelo Teoienla de Gauss-13onilet, .v é liotneomoifa à esfera.

Nestas condições H. Hopf mostrou, em IHol, (lue iV/ é totalmei]te umbílica, e portai]to ]t/
é unia esfera totalmente geodésicaen) S3. Assim,devemos ter /\. < 0 sobre .A/

No que segue caracteiizamos unicamente as classes das superfícies de Weingarten
invariantes pela aplicação de Gauss no sentido da últ.inca (lttestàoapresentada. Para
isto necessitamos do seguinte lema.

Lema

1.1.1

ez7z lO,pool,

Sda

./' : lO,+ool--,

com .f(0) = 0,

IR urna /urzçáo

con/?'n.lza

e/iz .seu doma'nio,

rea/ alta/z'fiar!

/'(]') < a', - C lO,pool . Er?fáo. ./ é se/tição da

equação

Íuiicioí al
r C lO.+xl
f e anda })OI'

.f'(-') = .' --

9

( 1. 1)

onde / : lO. +oc.l--ll0. +oc.l. í l/iNa /ul?ç(io I'ca/ fina/i'l;ca corri as regi/in/es p/'o/)I';edadcs

1;) '('') ? -!. -' C lO,+:XI.

li;)
.,

a/é«l dfs«, ./(z(.:))

l)enlonstraçao:
condições

/ o / = ;(/]o.+«.l

' ./(;. ) fé,« «,cs«}o si«a/ p«,« /od' .z c«} lO,+.ol

Suponllainos que ./ seja uma junção definida poi (l 2) e sat.isfazeiidoas

(i) e (ii).

Temos

ent.ão,

.f'

por

um lado,

(]ue

/'

( .r'l..) .:'):

Ê

/'( .( .' ))

.(«)

.(')
por outro.

.(«)

.( ..( .- ) )

'.(«)
r

(]u(

/'(*)

/'(a')
(./''(#) -- J)'

r

(,)
.(«)

de onde vemos que

/'

(/:(-')

-')'

a;l;Fla,, «'J',--mt.

Desde que /(t(.r)) e .r(]') têm mesn]o sinal, para todo ]' posit.ívo. a igualdade dada em
11.1) se «rifica

10

x\''-''J'''''"'tcllx

xiL'-! 'Jul''v'ixx

solução da equação ].]:

lllv-)

s..lu\- ./ o\-Ja

t-1111(llula\clv

llaD LLillul\.k.ic'õ

u.Q,uas

t

que seja

z,

e o fato

Defiiianlos unia função / : lO. +ocl--.-tl0. +ocl poi
7

f(.z'l - (.f'(.'1 -- -')'
\,'ejamos (ltic a função r satisfaz as condições (ltie (lesej? ITIoS Desd( qu(

.f'(r)

.I' < 0

e ])ort.ant.o

./''(a')-- 2.z'< 0
temos (lti('

.f'(,) -- 2-.f'la) $ o.

l.f'(z) -- ] )' -- r' $ 0
de modo (lue obtemos

'oo -

Ü:q;La, 2:

e isto demonstra.quc a função / satisfaz (i). Agora, utilizandoa definiçãode
c[e/ sei so]ução da e(luação ].]. obtemos a seguinte seqüêiicia de igualdades:

(' . '.)(*) - .(..(,'))

f ( .2' )

(.f:(..(-))

]

.(«)) 2

( .f: ( ,' ) --r)

(.egh
]

l/'(r) --,:') '

(###;)'
.r

( .f ;( -' ) -- r) 2

l
( .f 2( -' ) --r)

11

2

2

Tendo dehni4:lo

De fato

/

(.f'(-'1 -- -')'

e. desde (iue ./'2(iz') < ]. ol)t.enlos

.. -- .f'(-') =
0

Assim. acabamos clc deinoiistrar o leRIa.

Observação 1.1.2 (a) O Lema1.1.1colocao conjunt.o
das so]uções
da e(luação].] enl
correspondência.bijetiva com o conjunto das involuções / : lO,+ool--,lO,+ool tais que
[(=)

2

!

para

todo

a' C lO,pool.

Observemos

aín(la

(lue tais

iilvoluções

satisfazem

as

seguintes propriedades:

li) li-n..o-. .(#) = +«,

liil /. é nionótoila estritamente decrescente
De fato, a propriedade dada em (i) decorre imediatamente da coiidiçào l(a') ? !. Pol sua
vez, a propiieda.de (ii) decorre de / ser uma involução e do itens (i). Veriülcamos isto
facilmente: derivando(&o l)(r) = # obtemos que ['(r) nunca se diluía e o item(i) tios faz

concluir que é'(]') < 0 sempre
1}))E importante lenlbialmos que as hipérboles [(a') = :1. X ? 1. sào exemplos naturais
e simples de tais involuções.
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A figura que segue iltistta uma dessas hipérboles

'+

ttx):'F

, k)l
X

Figura l
Proposição

1.1.2

.S'c.ja A/ uma supfrÚ'cÍe (fc I'l'eí7zgar/f/? es/)feia/, /ec/fada. oz'icnfáuc/,

cone:ca etll Sa ( colit tIRagem es.feT'tcuÀI'.
sut)(,rfícies

de

\\reingnrten

especiais

A,f e A * l)ertcnccm a un « nlcslita classe d(

sc a função

f

q\te detctm.ina

tal clüsst,

Jor

\tmu dns

do ti.po (1.2) tlo l,e na l.l.l.

Demonstração:
(lue À; = --1-, i=

Desde que Á'.(p) = det.( dg,) < 0 ( 1.1.1), pelo Corolário 1.1.1 tenlo1,2. Utilizando que

H*-

{(;* :)

e que

H*' . /\,. . (Ài

40.À;P'''''iÍ

1:3

#

K.

obtemos

(luc

ftn-' - K:]
equix'ale a

É - ' ('?)
Desde

que # = ./'(//z

-- /\'.),

obtemos

f

''\

A equação

funcional

da últ.inca

r.gl..bl .
A'?

1.1 do Len)a

/

1.1.1 e então

igualdade

quc

.:fW!=..41.
Á'.

obtida

l i.4 )

'

fazeíldo

.I' := //2

/\'. e tisail(lo

(ltic

/\'. = ./''(H' -- /f.) -- (H' -- /\'.). O restlltado agora segue inlcdiataniellte do Lema l.l.l

Observação 1.1.3 (a) As classesdas superfícies especiaisot)tidas na Proposição 1.1.2
incluem a das superfícies mínimas (./ = 0 equivale à classe das ./ obtidas cona l(z) = i).

jb) Dentre as classes de superfíciesobtidas destacados aquelasdefinidaspor ./'(z) =

lc.di, conac constante,0 < c < 1. Para cada c. cimatal classeé obtidatomandoa
involução

/.(#)

= ;,

onde

A: =

iÍ:]

e ])idem

sei

caracterizadas

como

aquelas

em

(lue

as

superfícies A/ e A/' satisfazem a uma equação do tipo
rnÀI

+ n.À2 ::

0

n2 + r? =

2

li.s)

também satisfeita. pelas superfícies mínimas (zzz = zl = 1). A saber, À/ e iv' sa.t.isfazem

j1.5)coillm=1

c,7} = 1+c,nocasoemquefépositiva,e.ni

= 1+c,27 = 1 --c.no

caso em que f é negar.iva. A]énl disso, cada ta] ./ satisfaz a condição de elipticidade (veja

IS.útil) :
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(c) (.;ada

unia

(las classes

(le stipcrticies

espe('lals

ol)tidas

ila Prol)osiçào

1.1.2 incluen)

uii

único tolo ílat. \.'ejailios isto. Fixamos incialmeíite unia da(ruelas classes da I'ioposição
1.1.2. isto é. unia daquelas ./' definidas por(1.2).

Olliaildo T)ara a defiiiiçào de ./'. podemos

escrever
/\'. =
(.longo

/\'.

/ ( .z:

ao longo de cada tolo ílat. t.ei})os(lue

]

de modo quf

.(r) = ,'

Figura

2

Assim, o único toro flat em cada tal classe corresponde ao único ponto a Cl0, +ool tal
que /(=) = a (]enlbremos que essa involução em lO,+xl

intercepta. a bissetriz do prinleiio

quadrante unia única vez, como ilustra a Figura 2).
Uma outra maneira de 'vermos isto é observando que os gráficos das funções .f e g, onde

/ dá a lixada classe e g é a função que dá a classe das superfíciesespeciaisde Weingarteíi
u in a. unl ca \rc'z
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'\ Figura 3. abaixo. ilustra esta situação no caso em que ./(.z) = cV'i para alguns

o < ( < 1.

H

rgh): x-l
If(x) : c x

l

\. toro

x=}P -Ko

do Clifford

g«xJ dbica

Figura

3

Apenas l)ara eniiquecenilos um pouco mais esta discussão. observemosque no caso
/ = 0 (superfícies mínimas) o toro ílat que está ila classe é o toro de CliHord. Façamos
unia análise geométricasobre esta observação, para o caso das classesdas ./(a') = cvã,
0 < c < 1 (o caso --l < c < 0 pode ser t.ralado analogamentel. Estamos supondo que
ÀI > À2, Ài > 0 sobre À/. Desta forma, a equação 1.5 se leescreve como
..À: + (2

..)À,

(1.6)
temos

Isto

confirma.a exist.ênciade ui]i único toro flat en] cada uma destas classes
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1.2

Sobre a EDO que determina a curva geradora
de uma superfície de Weingarten especial rotacional

em

S:3

O ol)jetivo priítcipal desta seçào é a apresentaçào da EDO i'eduzida (lue rege a curva
gera(lonade uma superfície de \Veingarten es])facialrotacional em S3. Conceit.uamosunia
superfície rotacional pela propriedade de invariância poi uma açào de un] certo subgrupo

CI' do grupo das isometrias de S3. Nada mais natural do que começarmosapresentando
uíiia descrição da geontetria OI'l)ital de uma tal G-anão.

Leinl)lemos que estamos considerando S3 como sendo a seguint.e hipersuperfície de

IR'

l(«:,«,,«;,,d
c m''; E*f
No que segue, denotanlos por S2lc) a 2-esfera euclideana de curvatura Gaussiana c. ou
seja, a 2-esfera em IR3 de raio l/v/ZI, e por SI(7') o círculo enl IR2 de raio r. Escrevemos
simplesn)ente S' =

S:(1) e S' = S:(1).

Seja G o subgrupo das transformações isoinétricas de Sa que deixam fixada, ponto a

ponto, a geodésicadada por ]'i + z2 = 1. Enl ielaçào à base canónica {ei.c2.c3,c4} de
]R4, cada matriz de um elerllentoo C (; pode ser escrita como

onde/ é a 2 x 2-matrizidentidadee ã é uma 2 x 2-matrizno grupoort.ogonal
0(2).
Desta forma, podemospensar na G-ação sobre S3 (omo numa 0(2)-ação sobre .S3nas
duas últimas coordenadas. As órbitas desta ação sào de dois tipos: pontos fixos (órbitas

de pontos do grande círculo fixado) e (5ibitas honleolnorfasa S':. Cada uma das do
segulldot.il)opode ser es(Fita como segue. Se a órbita passa por (:z'i..z'2.a'3.ít'+)
C ,q3
lT

com ;z'?+ a'! < 1. eiitao ela e a Intersecção de S3 com o plano afim em IR4 passan(lo
por (a'l..z'2.0.01

] -- rf

e l)aralelo

a {(0.0)}

x lli'.

sei]do.

portanto.

do tipo .Ç''(rl

cona /' =

.z.' = v]'2 + .z'lÍ. Poi outro lado. consideremos o hemisfério fecllado totalmente

geodésico: SÍ = {(.zi..7'Z.]3.01 C S3; .i3 ? 0}. Toda órbita desta G'-anão intercepta .S'+ c
ieciprocament.e. ('ada ponto de S+ está nurlla única órl)ita. .Assim. ident.ificanlos.Çi (oni
o espaço de orbital S3/CI'. desta (I -açào. e definimos a projeçào canâllica a : S'3 --} S2 l)oi
«(-:-, -',, -:,,

z'.)

- (-:- . «,

'-'ã + «3, o)

Unia parametrizaçãode Si é dada a seguia. Deilotemospor o = (0,0, 1.01o centro

de SÍ. Pala cada /) C $j., seja p(p) = d(p.o), onded ó a distânciarieillaiiniaiiadc
S' e, se /l iiào ó o centroo, seja é?(p)o ânguloentreo segmentogeodésico
ÕP eni S+
ligando o a /) e uma pré-fixada geodésica ?7em .qÍ passando por o (veja Figura 4). Assim,
associamos a cada /) C Sj. as coordenadas (0(p). :(/))). onde :(p) = cos p(/)). Desta forma,

sep =(#:, -',, -:3,0) C Sii, e«tão
Í «{

«,

0 < é)< 2n-

v'í:'=

;.«

"

\ 2''{

Figura
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4

Observação

1.2.1

.\ (I -órbita

passailclo

por

uin pollto

/)(:.

01 dado

l)oi

/)l:.0) = lv i -- :- cos0.v l -- :-seno.:.01
pode sel es('rito. poi' exemplo,poi

{(vÍ':'=cos0.v/Í': ;,;..-0 ;'os.,'.-:s.«P) : P C l0.2«l} = .';'(:)
Desde que SZ é totalmente geodésica e perpendicular a todas as (;-órbitas, equipanlos
S3/G covil a métrica da "distância orbital" l como sendo a iltétrica da curvar.uia constante

sobre Sii. Portanto, segundoo sistema de coordeilaclasacima dehiiido. escrevemos
2
ds2

=

-í-=!--:;

+

(1

-- .-2)

dOz

A seguir, passaillos ao est.udo das superfícies G-invariantes em ,S3

Definição

1.2.1

1)ízem.os qzlc r/ma si/Feri/zcle i\cf2--.} S'3 c' rotacional

sf .A/2 e (.r-iHUfl

diante,ist.oé, a. C N'l pala t.odop C ).,l e todoa ç: G.
O estudo das superfícies rotacionais enl S3 pode ser reduzido ao estudo do comporta
n)ente de suas "curvas geradoras

Definição 1.2.2 Sela .4/ uma super/z'cÍeroíacforza/cm S3. isto é, zzmasuper/z'cÍe(;-iln
uarianíe.

Á curda

7 = .A//G

C SÍ.

é de7101ninada curva

geradora

de M

Antes de prosseguinnos, ol)servimos que a pré-imagem, n i('y), em Sa. de uma curva '
é topologicainenteuni toco .St x Si imerso se 'y é unhacurva fechada conaauto-int.eisecções.
Se ' é fecllada e simples, ent.ão a''(1')

é t.opologicamente uni mergulho do toro S.l.,,x-Si

tUiii tratament.ogeral sobre a estrtltura métrica de ulil espaçode órbitas se encont.raeni IBdCHI e
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e [[o caso eiii que "} é ]in]a ('uiva sin]ples cona poi)t-osinicial e final no bordo de S2 , então
n- 1o) é topologi('anlerlte um nlergtillio de S2 (Figura 5).

Figura

5

Seja '(s) = (0(s), ;(s)) uma clilva parametrizada pelo corllprimeiltode arco, ou seja.
-Ê = (Ó, }) é tal que

2

í:-?

' -- ;' â,

s.j.-« ., - vÜ:7:á,
a. Figura

+ o*(1 - ;') = 1
e seja o oângulo entre -É e e;. como ilustra

6 a.baixo. Então
coso'
sei) o'

a~/í':']

da
ds

H

Figura
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6

.

.\inda.

seja n = ('os c} ea -- sen o e:.

isto é

-üâ*''' :',:

11

O ~,eto- n ó o ~,eto: u--etário «termal a l en] l(.)
.\ fórmula de Liotlville para curvatura geodésica. Xrg(s), cle )(s).
A'

do
ds

==

A gi

--

é a segliintf

) a + A's,sen
cos
7
o

onde A-s:e A:P,sào, respectivamente. as cuivatttras geodési as do meridiano é] = constante
e do paralelo : :: coilstaitte. Assina, como AP. = 0 c ig, ::
da

#,(.

ds

+

7Ê;;, .*,'--';

sen o

ou seja
X:,

'

!(1 -;')+;!'

+;ó

o(1 - ;')'

(].8)

'' ''

Ágata, sc A./ é uma superfícierotacional de S; gerada l)or '(s) = (0(s),z(s)), não
é difícil vermos que a aplicação liiieai auto-adjunta ,4« associada à segunda forma fundamental, //.., de -A:fen] '(s),

tem somente dois autovalores distintos correspondentes a

dois subespaços invariantes irredutíveis do espaço tangente Zb(,)À/. Um dos subespaços

é tangent.eà curva 7 em l(s) e o outro é tangenteà órbita G('y(s)) = S:. Portanto,
unia das curvaturas principais de Àlí em '7(s), digamos Ài, é a curvatura geodésicaÃ;g
dada em (1.8). Para obtermos o valor da outra curvatura principal, À2, de .A/ em 'y(s),
inicialmenteconsideienloso volume funcional, t,(s), da G-órbita no ponto '(s).
dado por t'(s)

= 2a;(s),

a
On

de modo que

rin tl)

<g,ad(in ;).n>
<' ''-

l -- :2

'.

':,

seno
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"sa''-s'".

e,>

Este é

Alem

disso.

uliiizenios

a seguinte

iornluia

para

a culxratura

ineclia.

//

=

jtÀI

t

,\ZJ.

(le .t/

eni l(s) (veja IBdCTljl

i.«-,)

«-;(*'.

onde t' é o volume fun(tonal da (;-orbita no ponto l(s).
Estabeleceitlos tais collsiderações ila seguiiitc

Proposição
'y(s)

=

1.2.1 Js c?frPafr/ias/)ríncipaís dc l/mrrsi//)c7Úciezolacíorz.a/.4/ --) S;}, /ando

(0(s),:(s)l

reino

cul't'a

gei'adoi'a,

s(io

do
d.s

(/abas

+

pol'

seio (}

ondeo é o ángu/ocrz/r'(Sl}c e.

(l.lO)
0

Podemos ieescrevci ( 1.10) por:

*-- *.- a-bã-'aJ:É?
--;ó

ll .l l )

Finalmente. podemos apresentei a equação diferencialordinária de segunda ordem
que só depende da coordenada ;, e que é satisfeita pela cuida geradora de uma superfície
de \veingarten

Proposição

especial rotacional em S3

1.2.2

SOa iv unia srf/9rr/z'cft es7ie(fa/ d( )4''efzzgrlrZe/2
1'0facfor7a/dr/ c/asse dr

«n.« ./u«çà. c.«/.'n«« ./ : lO,+.»l--, IR, con, .f(0) = 0 ' ,'«/ a««/íf;c« .n. lO,+xl.

E«/à.

u cul'lla-l -. KijC; en\ SI, pnt'ainttti=uda Feto colil})i'i n(isto d( ai'co. satislo= n stguint(
eq\taçào diferencial ot'diílál'ia

:11+ .-2-- ( 1 :2 -- :2) = Ü2:
on.dc

+:: ott --

2

+ .-? + ] ]
;'(l -- :'

!' /

Jq)íud(-iupectitlammí(.dc

Q >

Q ou ([ :;:].eO

2

=2

'"1

li.t2)

::

o< : < l
Demonstração:

Sendo ]v uma superfície de W'eingartenespecial. então A/ satisfaz a

equação

H = ftn'

-- i<. )

(1.131

onde /7 e /\. são as funções simétricas (las curvaturas principais, Ài. À2, dadas poi
e

(1.14)

/\'. = À. À,

Portanto, podemos reescrever ( 1.13), em termos de Ài e À2, poi

i(À-+À,)- /

(À- - À:)'

Substituindo, diretaii]ei]tena últin]a equação as exl)sessõesde ÀI e À2 dadas en] ( 1.11)
e utilizando

a. expressão

(le 0 da(la

por

0 =

ü)Zli!;?Í!,

obtida

(la condição

de '(s)

parametrizada pelo comprimento de arco, ol)temos a e(luação diferencial ( 1.12).

2:3

sel

O

Capítulo

2

Superfícies especiais de tipo mínimo
em S3
Nosso ol)jetivo principal neste capítulo é conceituar "classes de superfíciesde tipo mínimo

eln S3" e mostrar que existem exemplos, imensosem S3, de su})erfícies"dóricas" hoinco]lloi fas a St x Si

2.1

Conceituação

Na Seção 1.1 do Capítulo l introduzimos as classes de superfícies de Weingarteli espe

dais que são invariantes pela.aplicaçà.ode Gauss em S3. Tais classes invariantessão. a
saber,

aquelas

dadas

por funções

/ : lO, pool--}

]R satisfazendo

./2(al

= ]' -- viib,

onde

as

fu[[ções [ : lO,pool--,lO, pool são involuções tais que [(]') ? i, r C lO, +ool. Chamamos
atenção

novanlent.e

para

o fato de que se [(a)

=

: para

todo

a em lO, pool,

então

/ = 0.

ou seja, a classe das superfícies mínimas ó uma que satisfaz tal invariância.
A seguir. enunieramos mais alguns fatos (lue mostraiii certas analogiasentre cada unia
dessasclasses de superfícies especiais obtidas e a classe das superfícies iníninlas.
24

1. ./(01 = 0. ou seja.

as 2-esferas

totalmente

geodésicos

sào superfícies

espc('tais

enl

cada unia dessas tais classes.
2. Sobre cada superfície .'v, numa dessas classes, a curvatura de Gauss-l,iroilecker. /\.
é ileaativa. De fato:
Á'.

H' -- tn'

i{.)

l~f(n' - 1{. $'f- çn' - /\'.)

(H'

Hz -- l{. --

/\'.)

-!!- lls.. .:::o
l(H2

--

J{.'l

'

''

3. Eín cada unia dessas classes existe um único t.oro ílat. mergulhado em SS

Levando em conta os fatos acima relacionados, damos a seguinte definição
Definição
/uniões

2.1.1

1)eilorriínamos

/ oó/idas no Z,cnlíz /./..r

as c/esses de super/z'cães es/)ecÍafs em Sa dadas pe/as
do Capa'Íu/o /, de classes

de superfícies

especiais

de

tipo mininlo enaS3

O objetivo principal deste capítulo é garantir a existêí)cia de superfícies compactas,
homeoinorfas a Si x S: . enl cada uma das classes das superfícies de tipo mínimo. Podemos
formalizar isto no seguinte resultado, o qual já foi enullciado na introdução deste trabalho.

Teorema A.

Ent cada classe de superfícies especiaisde tipo mínimo, existe uma qual

l.idndt in$i ita de s\iperlícies compactas de género unt, imel'sas eli} Sa

2.2

Demonstração

do [Feorema

A

A Í)ro(uta de exemplosiileigulhadosde superfíciescoiitpactasde gêileroum en] S'

3

nos leva. naturalmente. ao estudo das superfí(-ies rota(zonais de tipo mínimo eni S3. A
existência. Oli iiào. de outros exemplos naergulhados (le superfí(ies compactas honleomolfas

ao toro .gi x Si. alérlt do único toro flat na classe (veja (1.1.3(c))), é uma questão ainda
sem resposta.
Superfícies de \Veingaiteii especiais rotacionais, en] S3. foram introduzidas de nlaiteira

geral na Seçào 1.2 do C]apítu]o ]. Obt.iremos, ]á, a e(luaçào diferencial satisfeita por uma
curva geradora de uma ta] superfície, segundo a paranletrizaçào do espaço de órbitas. S2
dada.l)or
Í -'-

0 < 0 < 2a'

< «,
.Z'3 :=

Ressaltanlos que a equação diferencial (1.12) na Proposição 1.2.2, foi obtida segundo
)arametrização acima, a partir da equação

onde, Ài e À2 sào as curvaturas principais da superfície .A,/que satisfaz a mesma e tal
que / : 10.+ ool--, H{ é uma função contínua, colll /(0) = 0 e leal analítica ein lO, pool.
Lembramos que ilo caso particular das superfícies de tipo mínimo, cada / satisfaz .f2(a l =
a -- v;Ía.

sendo

que a involuçâo

l é tal que &(#) 2

' e com ./(/(r))/(:)

? 0

Fazendo .f, na equação 2.1. como uma das dos tipos acima consideradas, obtemos após
alguns cálculos diremos,a seguint.eequação:

("+w)-qúy.
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l2.2)

utilizando esta última equaçãodo mesmo modo como fizelliosna demonstiaçào da Proposição
1.2.2. obtemos uma equação diferencial satisfeit.a pela curva geradora. 1. de uma superfície

en) questão.

llroposlçao

:a-2- 1-5q-r/

il;l

izm a-surGI:Nc

É eupcc=a/

rofaclona+.+omp/efa.

dÉ-tipo

m z:izz:mo

em SS, ua classe dt unia função f como no Lema 1.1.1 do Ctlpítu\o1. Então n curdo
-X = K.íjC

eln S'l = SSJG,

pal'anletl-izada

pelo con\priilieTtlo

dt urro. satisfaz

u seguinte

equação d{.fer( ncial ordjnári.a:

r(;!+;'+(i

'l
Demonstração:

;'-j'))'\

l.:(i- ;'- jn J '

l;!+;'+(l-:'

j'))

2

l2.3)

13astasubstituirmos as expressões de ÀI c À2 dadas na equa.çà.o1.11 do

Capítulo l na equação 2.2 e utilizarmos a condição de ' sel l)araínetrizada pelo comprimento de arco.

[]

Observação 2.2.1 (al Outra maneira de obtermos a equação2.3 é substituirmos a ex
pressão que define a função ./ na equação diferencial 1.12 do (.'apítulo l.
(b) As únicas soluçõespassando pelo centro o = (0, 0, 1, 0) de Si sào do tipo 0 =constante
ou seja, são os seini-círculos totalmente geodésicos ortogonais ao bordo de SÍ. (veja Figura

7b). As superfícies correspondentes a esses grandes círculos ortogonais ao bordo são as
2-esferas totalmente geodésicas de S3. Elas são isoparanlétricas com Àí = À2 = 0 e
portanto,

satisfazem a equação 2.1: ./'(0) = 0

lc) De acordo com a Observação 1.1.3 do Capítulo 1, sabemos (lue existe unia única

soluçãodo tipo .' -constante, corres])tendente
ao úni(o toro ílat ila fixadaclasse(veja
27

Figura 7a). como já sat)enlos.o único toro flat correspondeao único F Cl0. +ocl. tal que
f(7)

=

único

7

.-..

.

Assim.

0 < :.

que se .- =
a=

l)ara

simplificar

notação.

< 1 . tal que .-. = V/{ +

denotemos

{..,/Í':ã

!

. Isto

1)01 a .

nào é difícil

Assiitl

obtemos

de sei vist.o.

lml

desde

(obstante, então : = 0 e :1 = 0, de modo que, pela e(luaçào 2.3. o})temos

4:'( 1 -- :'l

Figura 7b

Figura 7a

No que segue, considere fixada uma classe de superfícies de tipo mínimo, ou seja, uma
das ./ do Lema 1.1.1 está fixada.

Com o propósito de evitarmos cansativas repetições, referir-nos-amos a unia solução
da equação diferencial em questão simplesmente por "curva solução"
Primeiramente. a equação 2.3 pode ser reescrita por

C'h0
onde

r

( z:+ z' +( l ;' -- }' )) :
4z' ( l -

- é2 )

) .71i;Í:-;-',

l2.4)

Assim a equação 2.3 se escreve implicitamente

por

F'(s. :, !. !) = Gla'(s
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))

Seja R=

{(s.:.t'.t')CH{':

.-C ]R. 0<;<

IR'

1

As funçõesF'. caF.!:E. ilf: e ireisào contínuaseni R
De fato. g{ = 0. :l:

= G'(.r)f . il: =

C,''l.i 1=

. e:-= G'l.r)g

onde

G'(-')

''(-')(] + !
t,+l tÍ2)(z3t, 1+2:Z+u2(1 2z: U2))
2 za l l -- ?2 -- u2 )2

u( z t/+l

-- u 2 )(l
2 :2(l

-- tz2 -- 2:2

:2

t.2

d

)2

onde as fuitções acima estão todas calcula.das numa vizinliaiiça de unl l)onto
Po = (se, zo,uo,t,o)

C /? . Além

disso,

.'(*) -

G'(a)

# 0 , pois caso contrário

teríamos

qu(

{

de onde obteríamos que

. '( .. ( «))

o (lue contradiria

o fat.o de

. '( « )

z(z(r))

=

.z . Esta

última

condição

mais

a de (lue

lpois a :# 0), nos dá (iue =- :# 0. Pela. teoria clãs funções implícitas . isto é suficiente
para garantirmos (]ue, numa vizinhança próxima de(se, zo,éo, !o) C R, onde ;o = :(se)
!(;o)

e

ilo

= :(se)

. podemos explicit.ar localmente :l como unia função contínua

de s, : e :

Assim. pelo Teorema de Existência e Unicidadepara equaçõesdiferenciaisordinárias

29

de segunda ordem. dado Po = (se.:o. :o.=o) C R . existe uma única solução local :(s)

da equação 2.:3 satisfazciido. :(se)

de :(sl e seja l(sl = lO(s).:(s))
comprimento

de algo,

passan(lo

poi

= :o . :(se) = :o . Seja :ls) a continuação analítica
.

sC H

(0o.--o)

. com

a curva solução.paianletrizadapelo
0o = 0(se)

e t.al que

ipso)

= !o

Observe[nos (]ue a curva solução i[ào pode pern[anece[ consl,anteen] (lualqiiei sttb]n
t.eivalo dc

IR , pois se isto ocorresse teríamos

0 = 0 e

! = 0 . simultaneamente

nesse subintervalo. o que seria uma contradição com o fato da curva sei paiaiilet.gizada
pelo comprimento de bico. Além disso, pelo Teorema de unicidade de soluções. neilhuina

outra curva solução po(le tangenciar qualquer solução do tipo

0=

constante. De.

vemos observar ainda (lue nenhuma curva solução toca o bordo. exceto ortogonalmente
como o fazem todos os "grandes semi-círculos" ortogonais ao soldo. A técnica utilizada
para denlonstrai tais fatos é senlelllante à utilizada por Wr. \'. Hsiang e B. L. Lawson enl
IHLI no est.udo de hipersuperfícies fechadas mínimas de S" . Técnica semelhante, porém
em situaç(1)esdiferentes das nossas, (lue podem servir como referência são encontradas no
trabalho de B. Challet, em IChl.

Teítdoem vista os fatos acima, se a curva solução, "y = (0,;)

não é um grande

círculo, temos que 0 > 0 sempre, ou 0 < 0 sempre. Assim todas as curvas soluções podem
ser expressas como 'l0) = (0,z(0)) , onde

0 percorre todos os números leais.

Para demonstrarnios o principal resultado deste capítulo (Teorema A) devemos ainda
estabelecer mais alguns resultados.

Definição 2.2.1 Z){;erros que0o C IR é lzlrzraiz/o crí?Íco de unia czíz'oa'(0) = (0,z(0))
ellz Sj. se 3(0) = 0
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Lema
unt

2.2.1

ponto

.Scj« l(01 = 10.:(0)l

crítico

dt

-l.

Stjei

')o

l/lna ciíi't,a se/tlç.io d( re.3,1 ( sr//;o/z/?arlzos qií( 0o .-f./'
a

geodésica

(nl

SI..

oi'togoltal

u

"I

enl

ll.Oo}

.

Então

'í

f

{nuariantc pela rf-Jlt.rão tni S\ coil} t'ilação a lo
Demonstração:

Spnl per(la de getieralida(le podemos supor 0o :: 0. Seja r a teílcxão

enrt.orilo d.--Ftí S.$m.'HO))--,(1'(0))

-

(-Ji;)

são cultas soluçõese {(01 = T(0) e ;Í. = lo

eT(0)

-l(-0}r

ObmamentK+

eT

Assim, pelo Teoremade unicidadel)aia

equações diferenciais ordiná.rias de segunda ordem, tentos que ;Í = T .

[]

A Figura 8 ilustra é\reflexãode uma curva l com relaçãoa lo

Figura 8

Definição
«m «:í«-.,'o

Corolário

2.2.2

Z){;amos

p > 0, /a/ q«.

que ?Irra
,(0

curda

+ p) = ;(0)

se/uç(io
, p«,'«

'r(0)

=

lodo 0 .n,

(0,z(0))

é peráód;ca

s(

c.ris/c

]R

2.2.1 Urna c?/rua se/uç(io com. /)c/o manos dois poli/os crí7{cos é pcr;ódfca

Demonstração: E unia consequência
imediatado Lema2.2.1
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D

Lema 2.2.2 Sc.ja 7(01 = (0. :10)) unia se/uçào (7a eqi/açào g.3 quf infercepfa o para/e/o
cora'esl)olideitt( ao tot'o Jlat ila clíisst. Então l é unia cura'a pc7'iódicu em S'l.

Demonstração:

Vimos anterionnente que o úiii('o pai'apelo(lue é ultla curva solução é

dado por : = .'. = ./{+
unlâl: curva

queMercepMa

{y/Í':ã
:'

=

!eFé tal que /(7) =F

.onde a =
:;--Se

demonHTarnlofque

. Seja '(0)

I'Âtíngflim

=(0.:(0))

nlÁXímo

e um

mínimo, T)odemosestar)elecei a propriedade por reflexões em relação aos meridianos 0 =
consta.nte, conforme lias garante o Lema 2.2.1 (veja Figura 9).

O

Figura 9
Seja 0o tal que z(0o) = :« . Se z = z(0) não possui máximoentào, sem peida
de generalidade, podemos supor que z é illonótona crescente a partir de ao . Então, ou

a curva ' espirala em torno do paralelo z = zi , pala. algum ;l (.onstante, ;. < zl <l
jveja Figura 10a), ou, l espiralaem torno do "centro" o de SÍ
Se ocorresse o primeiro caso poi dependência contínua das soluçõescona relação às

condiçõesiniciais, o paralelo em questãoseria uma curva solução,o que seria um contradição, pois t.eríainosum outro toro flat. na classes Se ocorresseo segundocaso e
tomássemosunia curva solução T . muito próxima de algum meridianoque tangenciasse
a curva

'J

num

palito

muito

próximo

do
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"cena.ro"

o

(veja

Figura

]0})).

então.

l)or

unicidade. T c

de-.,Criam) coincidir

Contrâdiràol A ssiill

atinge máxin)o

Figura IOb

Figura IOa

Por lefiexào segundo um coiiveiiientc meridiano. ortogonal ao bordo. a. curva
intercept.a

novamente

o paralelo

seja monótona de(rescent.e pala
um paralelo

: = ;2

.- = :.

. digan]os

nuns

Ot

. Stiponllamos

0 > 0i . Então, Oli a. cilrva

, 0 < z2 < ;.

(veja

Figura

lla)

ou,

espirala

ainda

(lue

"}
:

'y espirala en) torllo de
eni torno

do bordo

dc

Si (veja Figura llb).

Figura lla

Figura llb

Se ocorresse a primeira situação t.Criamos unia contradição janálogo ao caso da Figtiia

3:]

lua). be ocorresseo segundo caso. existiria um ponto (U.!)

iia curva oildc À] :: A'g=0

e i(0) aO . .Apoia. nesse palito. teimamos 0a l e :=0

.

\' c.janlosquecmvalor

absoluto À2 é muito grande. Pala isto. coiisldei-eiltos
o volunlc t' da órbita l)assai(lo
T)oresse Í)onto. Então

a

;l?'""n
:= (in( 2a:)
dn
eú 0

e

<0 e.

.:> l

Ó~/Í:=

Olha.ndopala o ultimo (lttocientetemos (lue À2 é un] nunleio grande. Veja«.os q--. i:t.
nos leva a unia contiadiçào. Lelllbienaos da e(]uaçào 2.2 (lue
/.

r(,x- À,):\

/ (À- - À,)'

À,2

4,\i2Àz2 4Àiz

4

que, portantoé muito giaiide. Por outro lado,

(.x: - .x,)'

4

que t.ambéitl é muito

grande.

.x,'

4

Rias i.(:z ) ---, 0 quando

.p

--, +oc

l Logo chegamos

numa contradição. Desta fornta ; = z(0) ])ossui um mínimo, como queríamos denlonsti'ar.

0
Finalmente. façamos unl estudo sobre os períodos das curvas soluções que interceptam
o paralelo

: = :.

= V/IÍ + liy/Í':'ã

.onde

a = } com F tal que z(7)
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= F

Já viillos (]ue (dual(]ttei dessas tais (ur\fas soluções sào ])eriodicas. Se
soluções. e

-} atinge dois pontos críticos coilse(utivos eiii

seuperiodo.

O

'J é lmla (lassas

:i = :(Olj e :2 = :(0ZI .o

0.éda(lol)or 2101 0.Z

.etilrelaçàoa

Estamos interessados ila existência de cui'vas soluções (latesào feclladas.

Len\a'Z.2.3

Sejnni

01 (

0Z dois })cintos ct'ític:os constcutipos dc = ==(0\ . S(

Ot -- 02 = ür'n , r r/r/zrztínzclolacior?a/ /z.à07?cga/;z;o. (/z/(io rí cl/rta se/t(ç(io' = (0..-)
éfecllada

co)]] p(ríodn

'2rv

. clli I'ilação

a

Q . fin

pa)'ticulaT'.

s(

I' ::

} .

ll çi \\

ei\tão ''Í e unto culpa fechad« simples com pel'iodo êr
Demonstração:

Se ai é ull] ponto ciíti(o de : = .'(0) . O Len)a 2.2.1 nos diz (lue '7é

invaiiaiit.e ])ela reflexão eni ielaçào ao nleridlano
Pelo Lema 2.2.2. l é periódica e o período é

r?:= Ot . O nlesnlo ocorreii(lo paiol 0z.

= 2n7 , 1 unl número nacional positivo.

Desde (lue os máxirlios e mínimos ocorrem sempre em ;i e z2 (ou vice-versa). a ruiva
fecha. No caso pari,ocular em que

r = : ,

ll C IN , elitào a curva. fecha na. primeira

volta, ou seja, é fechada simples.

[]

Agora, por dependênciacontíntladas curvas soluçõesde uma EDO clesegundaordem
com relação às condições iniciais, se fixarmos
condições iniciais

0o e

z(0o) = ;. . então soluções cujas

2(0ol "próximas" serão "próximas". de modo que selasperíodos serão

próximos" também. Desta forma vemos que os períodos das soluçõesque cortam o pa-

ralelo : = ;. em (0o,;.) dependem continuanienteda variação de 3(0o) =

.io .Como

ternos os meridianos como soluções, poi dependência contínua existem soluções ''muito

próximas" destes e, portanto. cona períodos ''muito próximos" de

7r .

Devemos nos

lembrar que tais clirvas "acompanham '' os coriespolldentes nleiidianos ail)irra.piamente
próximas" destes, e portanto, para cada unia delas. seus pontos de mínimos ocorrerão
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mtiíto "próximos" dos pontos de intersecção de um meridianocom o bordo de SÍ . Portanto existe uilla se(lüêilciainfinita de iiúnieros iacioiiais 1. . ai})itrarian)ente l)róxiiilos
de

n- . tais (lue cada

o Teorenaa

I'.-n- é l)eríodo

de unia cilrva solução.

.A .

Isto acaba de estabelecem
[]
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Capítulo

3

Sobre certas superfícies rotacionais
especiais de tipo mínínio em S3
Dedicaremos este capít.ulo ao estudo das superfícies rotacionais especiais de tipo illíilinio
em S3 do tipo

3.1

./'(r)

= cv/i,

0 < c < 1.

Sobre a EDO satisfeita por uma curva geradora

Começamos apresentando a EDO que deve ser satisfeit.a })ela curva geradora de uma tal
superfície

Proposição 3.1.1 Sda '

= (0,z) ama c?crua C'- em S3., paiamefrízada pe/o comprí-

ment.o de naco s. Et\tão Q col'respot\dente super'jíc-it N-l -- n \ 1 ) C SS é lmn supe.rlícit
especial rot.acàonal dc tipo ll\ Hino se, e somente se, \tmü das seguintes equações dilerell-

ciais é satisfeita:

;:*;'-(E) '-;'-::, ..';'
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':.:.,

;:*;:- (=)'- ;' :',
onde ( í dada

poi' .f(='1

Denaonstração:

-- cX/i.

se 0 < 0

l :3. 1b)

Q < (' <. 1.

Seja ./ dada pot ./(=z ) = cV''i,

0 < c < 1. Assim.

a equação dada enl

1:1?) dã Ptopos çao l:'} 9 e e(]uivalentea. següiiiteequação:

;:-.p:'
onde+ oti

-rl

;'- :'\ .

+e.:~/í:;í--Z.(;:-}

;'-f. l-::-É'))'

4;'(1 - ;' - j')

depeil(lodo mesmosinal de 0. Agora. des(le(]ue /\ :: ÀiÀ2 < 0. as expressões

de Ài c ,\2 enl 1.11 do Capítulo l nos dào que ÀI > 0 e À2 < 0 se é)> 0, dc modo que

0 < Ài --À2 :: jl:+.-2-+..(l-'z--!)
-./l
~2
;2
e, canse(liientemente,

Analogamente,seé1 <0,entãoÀi <0cÀ2

0 < À, -- À. .

11: -+- ;=2 -+.. (1

) . Assim.

l3.2). acima.,tios leva às e(!nações3.1a e 3.11)desejadas.

a equação

dada

>0
enl

o

Cada uma das equaçõesda Pioposiçào3.1.1 podemser reduzidasa unia.equaçãodc
primeira ordem. Estabelecemos este resultado no seguinte lema que será tltil na análise do

comportamento das curvas geradoras das superfícies especiais de tipo mínimo em questão.

Lema

3.1.1

Ás (q{/anões 3./r7 c g. /ó zla P70posíção

3././

/)idem scr 7'edzlzdas â eql/aç(}o

dilerencã.at de priííteira ordem

4lt "o c«o Õ? 0
onde a é tuba coTtstante

posifita

e a --

1=:g
l+c no ca..se
' '' 0 <
--' 0.

Demonstração:

Nlultiplicando a e(luação 3.1a pol
l j: + : ):i
l

:2

12
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:i
' :

obtemos:

Integrando esta, temos qu(
a =

constante.

a > 0

de onde segueo resultado ])ara o caso 0 ? 0. ,\ demonstraçãodo caso 0 $ 0 ó conlpletainente aíláloga.

Observação

3.1.1

O

(a) As únicas

soluções de (:3.lal

passando

por o = (0,0, 1,0) C SÍ

sào do tipo 0 = constante,ou seja, sào os círculosgeodésicosortogonaisao bordo dc
SÍ. (Figura 121)). As superfícies rotacionais conespondent.es são as 2-esferas totalment.e
creodeslcâs de .q3

jb) Para cada o C IR. 0 < a < 1. a única solução tal (ltie : = 0 é dada poi .' = V/;;n-

(Figura 12al. De fa.t.o, :1 = 0 e (3.la.l se resolve pala : nos daitdo o resulta(lo acima

A superfície rotacioiial correspondente em cada classe de superfícies especiais de ti])o
mínimo, dada pot a lias condições acima, é o toro ílat

.'' («=) * ''

Figura 12a

(«=

Figura 12b

lc) Do mesmo modo como vimos anteriormente, pelo Teorema de Existência e Unicidad(

de soluçõesde uma EDO de segundaordem, existemsoluçõeslocais cla equação 3.la
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uilla pala ca(la coiistailtepositiva a dada por (3.3) do Lema :3.1.1,ou seja, unia para
cada

a = :3'(i

-- :g

1111. Ollde

:o = :(se)

e :(se)

= :o.

Poi

coiltinuaçào

analítica

estas

soluço)espodem)sei estendidas l)ata todos os valores de s C IR. Por ser parametrizada pelo

('ompi'inleilt.ode arco. ca(la ('sirva solução ilào pode permanecer ('onst.anteem qual(suei
subintervalo de IR. /\lénl disso, por unicidade, nenhuma outra curva-solução e tangente a
qualquer "meridiano" ort.ogonal ao bordo de Si e nenhuma tal curva to(a o bordo, a nào
ser ort.ogonalinente
jd) Podemos supor daqui por diante que se a curta solução cle (3.la) (respectivamente
l3.lb)) ilào é um grande círculo. então é) > 0 (respectivamente, a < 0) seílipie. Escolherá.

mos uma orientaçãode l de modo a sempre trabalharmos com o caso d > 0. Assim todas
as curvas soluçõespodemsei expressas('onlo : = z(0) onde 0 per(Oiro todos os iiúmelos
rea.is.

3.2

Sobre o problema do mergulho

Após demoilstiarmosque a curva geradora de uma superfíciede tipo mínimo ,en]
qualquer das classes em questão, é periódica. faremos unia estimativa de um tal período.
e isto nos permit.irá.demoílstrar o seguinte resultado:

Teorema B
Eín cada classe de stlperlíciesespeciais de tipo mínimo determinadapor J do tipo
./'(z)

=

cva,

c € 1R, c <

0 <

1.

a drzíca

super:/kíe

especia/

con?pacZa,

/zomeomor/a

': * '' ' ,«.'"«",«"«
.,«s' ' . '.«.p'''' (V'=) * '' (./;n . ««'.. - g
+0

a

C'onlecemosestudando a periodicidade da curva geradora de uma superfície especial
iotacioilal de tipo mínimo nas classes partictilai'es enl (luestào . No(1ue segue. ,v nào será

unia 2-esferatotalmentegeodésica.

Da(lui por diai[te.o denotaráo ]]úii]erorea] n'

. 0 < c < ] (veja enun(ladodo

Teorema B).

Proposição

mínimo

3.2.1

Selr]

.A/ --.> S3

na cla.sse d( ullla .funçã.o j

unlr} su/)c7fz'cfc

do tipo fl.a')

especía/

-

c../i.

conip/e/a

70Zaciorla/

Q < ( < \.

Enlã.o

de /ípo

u cul'tla

geT'adora, 1-:= T(.A'f \. de ÀI e Mina curva pcriodica el l SZ

Demonstração: Fixemos uma das tais classes de superfíciesde tipo mínimo. ou seja
fixenios o, o > 1. A ruiva l = (0(s), z(s)), paraiiietrizada. pelo comi)linlento de arco. é
unia curva solução da equação diferencial ordinária. (3.la).

Suponhamos, sem perda dc

generalidade, que ' é uma curva tal que 0(s) > 0 sempre. Se 'y é a curva solução corres
pendente a um toro flat (veja Observação 3.1.lb) o insultado é obviamente verdadeiro
Suponhamos então que ! não seja identicamente nulo. Afirmamos que z atinge míninao e
máximo. Consideremos os três casos abaixo:

4 ,oa - vl;$b) ;('.)

> V'=h-,

.) ;('.) < v=h'
Caso a.) Este caso decorre imediatamente do Lema 2.2.2 do Capítulo 2, pois aquele
resultado foi obtido para qualquer classe de superfícies de tipo naínimo.
Caso })) Se :(se) > «=;;Í, suponhamos novamente que -- iiào atinge um mínimo. Assim,
suponhamos

(suei(s)

onde 0 < .-o <

< ases

> se. Teria.nlosentàoque

linl

z(s)

= Oou

S

lim

:(s)

= zo.

«:;h- ou V';;h- < :o < .-(se). No primeiro caso a curva estaria espiralando
{1

en] tomo do bordo de SÍ e. no segundo. a Guita estaria espiralalido em torno do paralelo

: = .'o jxeja Figura 1:3a). Novamente. l)oi arguillentaçõesutilizadas iio LeRIa 2.2.2.
seríaillos levados a conclusões contraditórias. Restaria então a possibilidade de l espiralar
em t.orno da curva solução : = v=;n- (ve.ja Figura 13b) Assim. pelo caso al. existiria uma
curva solução 7 =(#,:).

cortando o paralelo acin]a cona 7(sl) = 1(si) e }(sl) = élsi), para

algum si > se. De fato. poi (dependênciacontínua das soluçõesde uma EDO de segunda
ordem, coiii relação às condições iniciais, existiria uma curva solução I', interccptando

o paralelo .- =

X/:;ti c

" muito próxima" do mesmo. Concluiríamos, pelo teorema

de existência e unicidade para uma EDO de segunda ordem, que 7 = ' (coiltladiçàol).
,\ssim,

.- at.inge

um

mínimo.

Para

mostrarmos.

neste

caso.

que

.- atinge

ulll

nláxirno,

os

aiguineiltos sào os mesmos que os já utilizados ilo Lema 2.2.2.

Caso c) Seja :(se) < vr=;n- Afirmamos que ; at.ingemínimo (a demonstraçãoé a mesma
que para a situação correspondente do caso a)). Tam})ém, t.enlosque ; atinge unl máximo.
A denlonstraçào usa argumentações semelhantes às já utilizadas el-nsituações correspondentes dos casos a) e b).

B

Figura 13a

Figura 13b

Logo. nos três casos considerados: ,y possui pelo menos, dois pontos críticos e, pelo
(.:ololário 2.2.1, temos que a curva 7 é periódica.

42

O

E iniportaiite que observemosainda alguns fatos sobre cada curva soluçãol

Observação 3.2.1 (al Fixamos uma classe (le superfí('ies especiais de t.ipo mínimo em
questão.

digamos

Obsen;açàcr

3,]J

uma classe dada por ./(a') = c«;.
+t (lue o t:oro âat; :!P («l;il;)

0 < c < 1. Seja o = t!:.

)( .Çr(«=:1;}

\.amos lla

é umfr mpern'eitnest,ítflasse

e

coriespotide ao paralelo dado por .- = v=-;i em S2 . Uma observação que fazemos agora ó

a de que cada culta geradora ' de uma superfície rotacioilal nest.a classe "corta" a curva

z = vin- do toro flat. Em outras palavras, se ' atinge um mínimo num ponto si C ll{

então ;(sl) < «=;h- e se '(s2) é um máximo então z(s2) > v;a-. De fato, se sl é um
ponto de mínimo, ente.oil(si) > 0 e }(si ) = 0. Assim, utilizaitdo a e(luação 3.1a temos
qu(

z(si)!(sl)+z:(:0>
l -- .'(.-)
'
de onde z(sl ) <

;'(s.\
:'(.-)

1-

Analogamente, para o máximo.

jb) Enl decorrêllcia da observação a) acima, cada solução de (3.la) passa poi z(0) =
=;h- (lembremos que a classe das superfícies especiais está fixada e que pol simplificação

tomadosse = 0). Assim,cadasoluçãocomÉ(0) tal que;'(0)+2'(0) 5; 1, ou0 $ !'10) $

;h-, corresponde uma solução de 3.2 com 0 < a $ (a:T)'( ' ) e vice-versa.
lc) Continuando com o fixo, não é difícil ver que, impondo É = 0, a equação
''(1

onde 0 < a < (:;1-i-)'(=;h-),

possui

-

,')

exatamente

=

«

duas

,

raízes

reais

;] e z2 com

0 < zi < v/:;:il- < z2 < l

Assim. o mínimo e o nláxinlo de .- de\,em ser, respectivamente.
zi < z(s)

< ;2 para

todo

s C IR

+3

de modo quc

Como 0 > 0 sempre. cada curva solução '} pode sei dada na forn)a .- = .-10). E mais.
segundo

o Lema

onde :l =

2.2.1.

a curva

l é síiliétri(.a

em relação

a 0 = 0i jrespectivarllellte

021.

;(Oil jrespcctivaillente :2 = :(Oilléo nlíninlo de :(respectivanieiite.o máximo

de :).

A Proposição 3.2.1 nos diz que a curva soluçào. 1, passando por :(01 E ]/=;n-(o hxo).

conespondentea um valor de a. 0 < a $ (ih-)'(

: ), é periódica. O seu período. O(a).

en] relação a 0, é dado por 2101 -- 021.

Pala estudarmos o problema do mergulllo de superfícies "tóricas". de género um, em

S3, devemosanalisarse a curva soluçãofecha. ou nào, na piimeiia volta«
Leinbrenlos que para (ada o C IR, n > ], a classe de superfícies especiais de tipo

mínimo correspondentepossui un] único toro flat., a sabei. S:(v;;:n ) x Silo/=;h-) nleig-

ulhado em S3 (veja Observação 3.1.lb).
Resta-nos então apresentar estimativas dos períodos das curvas geradoras das su
perfícies en] (questão, (lue nos levem às conclusões desejadas.

Con) este piop(5sito,observemosque uma superfícierotacional M, imersa em S3, eni
questão, pode ser vista como o lugar de se nlovei círculos em subespaços afins paralelos a

{(0,0)} xIR', ao ]ongo de uma curva p]ana, eni ]R' x {(0,0j}, descrita pelos seus centros.
De fato, pela descriçãoda geometria orbital da açào de G sobre ,S3, apresentadana Seçào
1.2 do Capítulo 1, cada tal círculo é uma G-órbita de um ponto "y(s) € S+ C S3, onde

,y = .&J'/G.Assim. a curva plana. 0(s), ao gongoda qual movemosos círculos,é obtida
projetaiido-se ortogoilalmente a curva 'y em S: sobre o disco unitário cujo bordo coincide

com ágil
Se q C IR2 x {(0,0)} é um ponto genérico da curva B, podemosdefiní-lo a partir da
função suporte /z.(é) de a (veja Figura 14) por

q(Ó) = ei@'"/n(/l(ó + áÀ(ó))

l:3..s)

identificando ]R2 com o plano complexo

Figura

14

Eíll IOI, ])p. 158 e IS91, T. Otsuki obt.eve as seguintes expressões para as curvaturas
principais

de unha tal superfície

A.]í '--> .c?3:

(3.6)

Escolhemos a orientação de 'y tal que À:

> 0 e À2 < 0. Aqui A. = -$ e /z = -:> e lembremos

que a coiidiçàode .A/ sel uma superfície especial de tipo mínimo na classe de unia fixada
./ dada por ./(#)

= c«i,

0 < c < 1 é a seguinte

(veja Observação

1.1.3b):

11- c)À:+ (l + c)À2= 0

l3.71

Substituindo as expressões de ÀI e À2, dadas acima obtemos:

li - c)
qu( poi

s tia

vez

b

l --

/z2 --

Ã2

\

''p=:p '' a'Í67T--nJ

equivale

b

1+ c)

a

Í.;l/.(õ+

À)li - b')l -( i-
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/'' - À')

0

0

a qual se reis(.neve como

lo + l)/z(l

/z')}l + /?' + l l

/l:]]]o+ 1)/?'-- ] ) = 0

Veilios assim (lue qualquer (-uiva solução da equação :3.la se projet.a sobic

(3.9)
iii])a

cti i' \'a

luçào da eqttaçào i3.9.
Fazeitdo t/ = /i2 -- /i2. obt.CÍlIos

1 dtl
2 (1Ó

htl-+ hh
htl --

lo + 1)/1(]-- b')

l(o + l)A: -- l)/z

la + l)/,

ou se.la,
l d«

/.(l - b'

jl')

2dé(o+l)/z(1-/,:)(o+l)/z(1
de modo

(llle

;z(l - «l

(3.10)

/.')'

& - á (; * Rü - ©h) -,,

Integrando esta. equaçã.o, obtemos

,-«-. (Ú)'*

C' = constante

(:)' -: -«'-'(à-,);
Observação

3.2.2(a)

dada por À(é) : «

'

Fixado a = }g:,(a

IS.ii)

> 1), a única solução constanteda equação 3.9

corresponde ao toro flat S'(V/=:n-)

x S'(«;

' )-

(b) Impondo (lue /i :: 0 na e(iuação 3.11 ol)temos a seguinte equação
--«'

''(É
46

,)*-.,

.*.':,

- -' '(: )*-.
As i'aízes da equação a(-incasào obtidas pelas l)ossíveis intersecçõesdas curvas y
li

l)z;h

lO <

.z' <

1) eda

lata

# =

'(1

--:z ).

Nàoédifícil

vei

quem

curva

ea

teta

Desta

forma,

dadas acima. se enter('eptan]ein exatarllentedois pontos, (luatldo

.«' «(n)* (h)*

e se tangenciam

no ponto

(;;iÍ,aih

) quando

C' =

(ih-)ih

(;h-)ih.

a

e(luação 3.12 possui exatanlent.e duas raízes. digatllos /li e /l.zcom
0 <

/zl

J:;u<\-.<\

<

Os valores /ii e /i2 são, respectivamente, o mínimo e o máximo de /i.(él
(c) A solução ó = constante da equação 3.9 correspon(le à solução 0 = constante da
equação 3.1a, a qual é a clirva geradora de uma 2-esfera totalmente geodésica.em S3
jd) Se é não é constante, elltão a solução A da equação 3.9 é dada por A,- A.(@).E mais,
/l = À(@) é simétrica

eni legação a Ó = é- ou @ = Ó2, onde /li = Ã(él)

e A2 = A(é2).

Logo,

da equação 3.11, temos que /z(Ó) é periódica. e seu período, O(C'), é dado por
dA

OK)- 2.Z'

0 < C' < (ih-)ih'(ih-)ih'

l)á'

.

l3.i3)

E importante observarmos que as soluções /z(Ó) da equação 3.9 e z(0) da equação 3.la

são as mesmas. Portanto, estimaremoso período O(C').

Lema

3.2.1

(Otsuki

1011)

Pal'a

cada

o

>

seguintes propl'ltdudes:
{7

1,

o prl'iodo

O(C')

acima

de#i?ido

/ern

as

rf,l é dz/e«nc/á.,./ s.Z,,,f 0 < C < (ih-lih'(:;h-)zh'
ÍfÍ; 0(('l

> n-.'

r/ i) c'.linl
--..-,
o+ O((I'l = n'
(il!} ili3 0( C' ) - v'ã'''-4n (ft:&x{..L \:;h' r --L)H
Demonstração:

As demonst.raçõesde (i)

(iv) seguemas demonstraçõesdos Lemas l,

2, 3 e 5 em 1011. Observemos que nos lemas citados temos "n" inteiro positivo no lula.r
de "a + ]", mas suas denloilstrações permanecem vá]idas quando co]ocamos "a + ]" no

Lema 3.2.2 (Otsuki, 10211 Para cada a > 1, O(C') salas/a-0'

o(c') <

Demonstração:

a+l

«

<

~4"

Também segue a risca a demonstraçãodo teorema obtido em 1021,pol

Demonstração do Teorema B
Para

cada

a >

1 e p'ra

cada

C', 0 < C' < (ih-)ih

(=ih-)ih

; O(C')

= f

, (n C ]N),

não ocorre entre n e v2a . Portanto, a correspondente superfície compacta, honieomorfa
a SI x SI, possui auto-intersecções, nào sendo mergulhada. Concluímos então que a única
superfície de tipo mínin)o, compacta de gênero uin e mergulhada em S3, na classe de uma
/ do tipo

.f(a)

= c..,/i.

0 < c < 1, é o toro

Hat .Ç'(«=h-l
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x S:(«;;iT)

na classe.
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