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Resumo
Neste trabalho, estudamos uma folheação f' de classe C""' e codimensão um definida
sobre uma variedade iiernanniana .A4. Assumimos que .F é transversalmente ori-

entável. Sob esta hipótese, mostramos que a função curvatura média de .F tem
um limite superior. Usando este resultado, determinamos uma condição necessária
e suficiente para que a folheação seja totalmentegeodésica. Estudamos folheações
rotacionais no espaço hiperbólicoe mostramosque tais folheaçõesnão existem na
3-esfera euclidiana.

Abstract
In this work we study a codimension-oneC'"-foliation .F of a complete riemannian
manifold M. We assume that F is transversely orientable. Under this hypothesis,
we show that the mean curvatura function of .F has a superior limit. Using this
iesult, we find a necessary and sufficient condition for the foliation F to be totally
geodesic. We study rotational foliations of the hyperbolic space and we show that
there are no rotational foliations of the euclidean3-sphere.

Introdução.
O estudo dos aspectos geométricos de uma folheação de codimensão

um definida sobre uma variedade Riemanniana, segue uma tradição
iniciada por Reinhart j121 e posteriormente desenvolvida por Rummler
j141, Sullivan j151, Harvey-Lawson l61e mais recentemente por

l91, j101e jlll.

Oshikiri

A ideia é utilizar os conceitos e técnicas da geome-

tria Riemanniana e aplica-los ao estudo da geometria das folheações.
Deste modo, noções como a de segunda forma fundamental, função
curvatura média, curvatura de Rica etc., são facilmente estendidas

para folheaçõesde uma variedadeRiemanniana. Por outro lado, é
conhecido desde os trabalhos de Abe jll, o importante papel desempenhado pela.s equações diferenciais do tipo Riccati no estudo de tais
folheações.

Assim, no Capítulo 1, após uma breve exposição dos conceitos básicos,

apresentamosuma aplicaçãoda equaçãode Riccati ao estudo das
folheações transversalmente orientáveis de uma variedade Riemanni-

ana completa, mostrando que a função curvatura média de uma tal

folheaçãotem um limite superior dadoem funçãoda curvatura de
Rica e do divergente. Como corolário, determinamosuma condição
necessária, e suficiente para que uma tal folheação seja totalmente
geodésica. Exibimos também alguns exemplos de folheações no espaço

hiperbólico e determinamos uma condição suficiente para que uma
tal folheação, definida em uma variedade de curvatura seccionar con.
soante, possua folhas totalmente umbílicas.

No Capítulo 2, utilizamos técnicas da geometria equivariante para
determinar quais são as folheações do espaço hiperbólico que são rota-

cionais, i.e., folheaçõesque são invariantes pela ação de um grupo ortogonal e cujas folhas possuem curvatura média constante. Mostramos

ainda que tais folheaçõesnão existem-n
na 3-esferaeuclidiana.
Finalmente, no Capítulo 3 aplicamos os resultados desenvolvidosnos
capítulos anteriores ao estudo das folheaçõesRiemannianas e obtemos como corolário algumas proposições demonstradas em TondeurVanhecke j191para o caso de codimensão um.
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Capítulo l
Folheações Transversalmente

Orientáveis
1.1 Introdução
Neste Capítulo, mostraremos como definir a segunda forma fundamen-

tal e a curvatura média de uma folheação definida sobre uma variedade
riemanniana e provaremos que se a folheação for transversalmente ori-

entável, isto é, se existe um campo unitário global que é ortogonal
às folhas da folheação,a curvatura média possui um limite superior. Cromo corolário, obtemos uma condição necessária e suficiente

para que a folheaçãoseja totalmentegeodésica,ou seja, para que cada folha da folheação seja uma subvariedade totalmente geodésica da

variedade ambiente. Exibimos alguns exemplosde tais folheaçõesno
3

espaço hiperbólico e determinamos uma condição suficiente para que
uma folheação transversalmente orientável, definida em um espaço de
curvatura constante, tenha folhas totalmente umbílicas.

1

.2 Preliminares

Em todo este capítulo, M"+i vai representar uma variedade riemanniana simplesmente conexo, orientável, de classe C'', completa e de
dimensão n + l munida de uma métrica < , >. Os símbolos V e -R

vão representara conexãoe a curvatura de M respectivamente.Vamos ainda considerar definida sobre M folheaçõesde classe C'" e de
codimensão um que denotaremos por -F. Vamos supor que todas as
funções e campos utilizados são de classe C'"

1.2.1

Definição.

Uma folheação

./? de codimensão

um definida

so-

bre uma variedade riemanniana completa M é dita ZansuersaZmente
Ohentáue/ se existe um campo de vetores unitário ./V, definido sobre

toda a M, que é ortogonala cada folha da folheação-F

Em particular, cada folha da folheação-F é uma subvariedadeorientável de M. Seja então .F uma folheação transversalmente orientável

de .M e considere um referencial ortonormal local adaptado dado por
4

{el, e2} . . -) ezz, en+l}
definido em uma vizinhança de M. Então, os vetores ei, e2, ..., e. são
tangentes às folhas de .F enquanto que o vedor e.+l = N é ortogonal

às folhas de -F. No que segue,usaremosa seguinteconvençãopara a
\rnrinpãn
Hn ínHiPnc
XIL » Í v \,LvIJ XXX\4Xv\.fLJ

l $.,4,.B,C',... $ n +l
Sda {««:,

««,,

e

l $ í,.j, k, ... $ n

mn,ton+l} o referencial dual correspondente,isto é,
«,..*(e..)

-

õ..*«

Tel-nosainda as l-formas de conexão, denotadaspor w.,, definidas
pela equação

V,.eÁ

««.,

(X)eB

Pelas equações de estrutura, obtemos

am.=)ll:m.Awa««.,- E '".. A ««.. + o.,
onde,

por definição,

{2.4n =

--{ >ll: -R..,a,wa

/\ too'

variedade M temos o Tensor de Rica dado por
5

Definido

sobre

a

Rác(.V)

iX

'n«-'--

: «--:

iX

:

<-R(.N,e:)JV, e:>

Sejam agora, 0. e 0.. as restrições das formas m. e w., em vetores
tangentes às folhas da folheação -F. Então é claro que
0.+: = 0,

0: = w:

e

é?....:

Assim, temos >ll:0..F::A 0í = 0 e portanto, pelo Lema de Cartan,
obtemos que hí.Í = /zjÍ. Por outro lado, a Segunda Forma fundamental

dasfolhas é dada por
B =''!..hijOi

e a sua norma é dada por ll-al

0i

>l: h8.

A Função Curvatura Média

é

n

l:hii

e o Divergente de um campo de vetores }'' definidosobre M é dado
localmente por

v..«;..>

di«( }'')
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1.2.2

Proposição.l31

Sega F' umcz /o/Aeação de c/asse C'"

de codá-

m,ensão u,m, e traí,suersatmente orien.táuel, de$nida, sobre a, ua.dedade

ri,ema'n'n'tanct
co'm,preta,
Ml"t\ e seja N nm campo de uetores uni,táxi,o
o'rtogonal,às folha,s de F definido em toda, a, 'uaràeda,deM.

Então,

temos
üuÇN ;..N )
Z)emonstraçâo.

Utilizando

-md-H(.M) + ll-ell'+ m-Rá.(.N)
o referencial

ortonormal

adaptado

{e..l},

temos que
w«+i á =

>ll:hí.jQ + zÍm«+i

onde zí = <V,.,-/V,ei>. Portanto, derivando a l-forma w.+i {, obtemos

dw.+ii

1:{dAíj A wJ + hí.falo.f} + dz{ A w«+i + zídm.+i

Por outro lado, usando as equações de estrutura, obtemos
dm«+l{ - >.

w«+tc ,''\wcá + {2«+iã

Igualando as duas expressõesacima e somando as expressõesresul
tantos deduzimos que
dã«(V,,-V) - -mdn'(-N) + ll-all' + m.Rá.(.N)H
7

1.2.3 Proposição.

S'eya -/? unia /o/ãeação de c/asse C'",

de codà-

m,e'rtsã,o
'um, e transuersatmente orientáuel, de$ni,dü sobre a, uahedüde
ri,e'm,ü'rt'n'la'n,a,
compl,eta M"''\

e seja N ll.m campo de uetores un'itári,o

o'fogo'n,atàs folhas de F de$n,i,doem toda a, uar'i,edadeMI. Então
te'm,os a, sega'tn,te desigualdade

inçNyz
.Demonstração.

RicçN) -- \diuçv.N)

Aplicamos

a desigualdade

-F H'
de Cauchy-Schwarz

aos

seguintes vetores do R"
(l, l,

., l) . (h::, h«, ..., A..)

Assim, obtemos
(n-H): -(h::+h«+

...+h..y

m(hf:+Ag,+

... dali.)

5; nll-Bll'

Portanto, m.H2$ 11.ail2.Aplicando esta última desigualdadena expressão da Proposição 1.2.2, chegamos ao resultado H

1.3

Resultados Principais

O nosso objetivo é demonstrar o seguinte teorema que estabelece
um limite superior para a função curvatura média de uma Folheação
Transversalmente Orientável ./?
8

.L.ó.i

teorema.

óqa -F uma /ozAeaçao de c/asse C'',

codámensão

u,m,e trün,suersalmenteori,entáuet, de$nidü sobre uma, uaü,edo,deri,emanni.a'na, completa M.

Então,

se N denota, o ca,mpo 'wrvitór'to de M

o'Rogo'nal,
às fol,has de F, temos
0)

i f {.ní.(-W)

- ;ai«(V,,.V)}

SO

oo -H' :$- i:f l.-ní.(.W) - ;,aí«N,.,-W)

Z.)emonsZração.Suponha, por absurdo, que

-Rã.(N') ;'dá«(V,.,.N) >0
em todo o ponto de M. Pela Proposição 1.2.3, podemos dizer que vale
a seguinte desigualdade

em ]W

dHÇN)

> H'z

Seja agora '(s) uma curva integral do campo unitário .N. Como a
variedade M é completa, o parâmetro s varia em todo o ]R e portanto,
sobre esta curva, a desigualdade acima pode ser escrita na forma

(H7Ny> /«N
9

Podemos escolher o campo -/Vde tal forma que /b(o) ? 0 mudando,
caso necessário, .V por ---V. Esta mudarlça não altera a expressão

Rj,c(Nb :-diul.'V*.NI
e nem a desigualdadeda Proposição 1.2.3. Desta maneira, temos que
as desigualdades

(HIHy > 0,

H7@>o

.Ç;g:d>l
'''y(.)

e

são válidas para todo s > 0. Clonsidereagora a função real G dada
por

G'(s) -

s> 0

---l-,

Fixando um número estritamente positivo b e aplicando o 'l'eorema do

Valor Médio para a função G no intervalo ló,sl, obtemos

l

.

l

ã= ' p-- -

(HIUy,

lf''6

onde c C (b, s). Assim, a seguinte desigualdade é verdadeira para todo
c'\ h

l

.l.

l

"b

c

--

h

H«fçsõ' Hltbà

Mas isto nos leva a uma contradiçãopois, fazendos

+oo, o lado

direito desta desigualdade é ilimitado enquanto que o lado esquerdo é
10

limitado. Portanto, podemos concluir que existe um ponto em M no
qual a função -Rác(-V) idãu(V,..-/V) é negativa e assim demonstramos
que vale a afirmação

do item (ã).

iz ) , suT)omc
Para demonstrar o item (iá),
supomos por absurdo que

'lRj,c(N

l# > - inf -ai'(-V) - =,'zi"(v«-W)
em algum-n
ponto p € .A/. Pelo item (á), podemos afirmar que, para
algum a ? 0

inf 'l Rác(.V)
M l

-- !dáu(V,.,.V)
m

b = --a'

Vamos considerar o caso a > 0. Da nossa hipótese concluímos que

HP2

Considere agora, 'y(s) a curva integral de ./\rtal que

'y(0) = p. Como foi feito no item (á), podemos escolher uma direção

-/\rta] que ]7P = /h(o) ? 0 e portanto, /h(o) > a. Por continuidade,

existe um intervalo maximal 10,b) onde

/4U - 'z' > 0
Afirmação:
De fato,

Vs C 10,b)

b = +oo

se b fosse finito,

deveríamos

ter .iq(Ó)

Proposição 1.2.3
(/%Uy

? -rÇU - a' > 0
11

Vs C lO,Z,)

a2

Mas, pela

concluindo
que.fjh(s)e umafunçãoestritamente
crescente
em 10,ól,
/7v(o)> a > 0 e ]iÇ(z,) ' a o que é uma contradição.

Deste modo, podemosafirmar que para todo s > 0 são válidas as
seguintes desigualdades

(H7(.)y?-/iG(;) >0

HI(')>a>0,

e »2,.
''7(s)

Considere agora a função

'.ó

- i (EHI

c -> n

:«

Fixando um número estritamente positivo ó e aplicando o Teorema do
Valor Médio para a função G no intervalo ló,sl, obtemos um c C (b, s)

tal que

i «(ts)

-êyü';

Podemos assim deduzir que a seguinte desigualdade é váli da paratodo
c'\

h

EH)

i:«(ÊH):;

Obtemos uma contradição fazendo s

'
o lado esquerdo é limi-

tado enquanto que o lado direito é ilimitado. Assim, devemos concluir
que não existe um ponto p C M tal que Jir2 > a2 demonstrando o item
12

(ãá)para o caso a > 0. O caso a = 0 nos levaa um argumentoanálogo
ao do item (ã) H

1.3.2 Corolário.

Sega -F urna /oZAeaç(ío de c/asse O'",

codámensão

u'm, e transversal'men,te oüentáuet de$ni,dü sobre bmü Bati,edade r'tem,a'n'rua'rtacompleta, M de cumüt'ura seccio'n,al co'n,soanteK. Então, se
o cam,po 'u'rt'üáü,o N ortogonal às folhcLS de F é tal, que diu(I'yNN)

-- q,

l,e'mos q' e

({) K :$ 0

(ãi) -#' $ -«
1.3.3 Corolário.

Não ezãsfe uma /o/Àeação.F de c/asse C'', codá-

me'n,são 'u'm, e trens'uersal,mente

orientáue\

dehnàdü sobre a ua,'úedade

riema,'n,niünacom,p\etaM de c'umütura seccio'nal,co,n,soanteK > Q e tal,
q'ue o cü'm,po 'u'nü(ir'to N,

1.3.4 Definição.

oüogo' ül, às folha,s de F, seca, geodésico.

Uma Folheação .F definida em uma variedade rie-

manniana M é dita rota/mente Geodésicase cada folha de .F é uma
subvariedade totalmente geodésica de M
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1.3.5 Teorema.

$'ega.F uma /o/Aeação de classe C'", codãmemsâoum

e trctnsuersalmen,teohentáuel, de$ni,dn sobre uma uaüedade riemanni-

a'nü compl,eta,M. Então, se N é o campo unitári,o de M od,ogo'natà,s
folhas de F, temos q'ue

.F é Totalmente Geodésica

inf,, {Rác(-N)

id{«(v,,-v)}
-o

Z)e«omsf«çâo. Se inf« {Rác(.N) -- idáu(V,.,.V)} = 0, pelo Teorema
1.3.1 temos que ./7 = 0. Mas pela Proposição 1.2.3, 0 ? Rec(.N) -idáu(V,,N)

e assim conclui-se

clue .Rãc(.N) -- idãu(V,,N)

= 0 em M

Pela Proposição 1.2.2, temos ll.allz = 0. A recíproca segue imediatamente da Proposição 1.2.2 H

1.3.6 Corolário.

Seja F uma /o/Aeczção de c/cesseC'',

u'm, e tra'n,suersa,Incute

ma'rvnia'n,a,
compl,eta,M.

ohentáuel

-H. -

(-

de$nida sobre 'um,a, ua.r'tedade ràe-

Se F 'possui 'üm,o,folha. compacta, L tal, que,

sobre esta fo\ha,, RÀcÇN) >
«

codãmensão

e a, c'ur'natura,média é constctnte e i,g' at

i«f. {.R{.(-M) - !dá«(V,,N')})â. -E«tão, .F é t.t«Zm.«*'

geodésica,.
14

Z,)emomsfrczção.
Pelo Teorema 1.3.1, a curvatura média da folha .L

é a maior possívele então d-H(.N) = 0 sobre a folha .L. Portanto, pela Proposição 1.2.2, temos que a equação dãu(V,.,-/V) = ll-all2+
mRác(./V) é válida sobre toda a folha -L. Integrando

esta equação so-

bre -L, usando a hipótese -/?íc(.N) ? 0 e o Teorema da Divergência

concluímos que ll-all = 0 e assim .L é totalmente geodésica. Logo,
inf« {-/?íc(N)

-- idáu(V,,-/V)}

= 0 e pelo Teorema 1.3.5, a folheação -/?

é Totalmente Geodésica H

1.4

Exemplos no Espaço Hiperbólico

A seguir, vamos exibir alguns exemplos de folheaçõestransversalmente

orientáveisno Espaço Hiperbólico. Pelo Corolário 1.3.2, se o campo
N for geodésico, devemos ter l-/íl .$ 1. Vamos utilizar o modelo de
espaço dado por

ds2= dz +dg/2+dz2

W3 = {(z, y, z) c R31 z > 0}

Z
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1.4.1 Exemplo. A FolheaçãoTrivial
Considere a Folheação F do espaço hiperbólico dada pela seguinte
família de planos

z=c,

c>0

Cada folha desta folheação tem curvatura média constante .#

l

O campo ]V é geodésicoe as suas curvas integraissão dadas por
'y(.) = («, Z,,e') com . C R e («, b) C R'

1.4.2 Exemplo. A Folheação por Horoesferas
Esta folheação é dada pela seguinte família de esferas
«'

+z/'+ (,

«)' - «',

a>0

Neste caso, o campo normal N também é geodésicoe as suas curvas
integrais são as geodésicos do ]H3 cujo o-limite é a, origem

16

1.4.3 Exemplo. O Feixe de Planos
E a Fo]heação do ]Hl3pela seguinte família de planos

z-W
O campo normal -V é geodésicoe as respectivascurvas integrais são
dadas pelas geodésicosdo IHl3que são paralelas ao plano zg/.
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1.4.4 Exemplo.

Folheação totalmente geodésica

Considere a folheação do IHl3dada pela seguinte família de esferas
z' + g/' + z' = c2,

c > 0

Esta folheação é totalmente geodésica, o ca,mpo .V não é geodésico e

tem curvas integrais que são rotas que passam pela origem

1.5

]i'olheações Totalmente Umbílicas

Observando os exemplos obtidos anteriormente, notamos que as folhas

das folheaçõesexibidas eram subvariedades totalmente umbílicas do

espaçohiperbólico. Obtemos a seguir uma condição suficientesobre
a folheação.F para que isto ocorra supondoa variedadeambienteM
com curvatura seccional constante.

18

1.5.1 Teorema.

$'da F' wma /o/Aeação de c/asse C'",

um, ,transversal,mente

de codãmemsão

orientáuel e de$n,i,dü sobre 'um,a uar'Leda,de rie-

ma'rt'rti,a,n,a,
compl,eta MÇK] de c'ur'uat'ura, secc'lo'nal co'n,sta'n,teK, $ Q. Se

o campo N ortogonal às folhas de F jor geodésico e se 'u'm,a,da,s fol,ha,s
de F for total.me'nte 'umbüica, então toda,s a,s fol,ha,s de F serão total.-

'm,ente umbtüi,cas.

Z)emonsfração. Da demonstração da Proposição 1.2.2, obtemos a
seguinte equação

(ú«:

+ >ll:«j««j:)('*)

- "."* + >ll: :J j* + R«--: ;«'-: *(aA.* +

>ll:hj*««j: + ll: :J««j*)(e.+:)

onde zí = <VJ..,.N, ei>. Supondo a segunda forma fundamental

ll-BI

diagona[izada e usando as hipóteses de que ]V é geodésico e de que .A/

tem curvatura seccional constante K, temos que as curvaturas principais hií satisfazem a seguinte equação diferencial
hã + «

ah«(x') - o

Assim, se uma folha da folheação -F for totalmente umbílica, teremos

uma condição inicial comum para a equação diferencial acima e portanto, pela urlicidade de soluções, segue que Ali :: A22 :: ... :: hn.
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Capítulo

2

Folheações Rotacionais
2.1 Introdução
O nosso objetivo neste capítulo é determinar as Folheações Rotacionais

do espaço hiperbó]ico ]Hl3que possuem curvatura média constante .#
tal que 0 $ H $ 1. Por Folheação Rotacional entendemos folheações

que são invariantespela ação do grupo 0(2).

Mostraremosainda

que não existemtais folheaçõesna esferaeuclidianaS3. Em todo
este capítulo, usaremos o mesmo modelo de espaço hiperbólico que foi
u t.ilizado

n- -pãn
ywv lx qldxa

20

2.2 Preliminares
Seja G o grupo das isometrias do ]HISque deixam a geodésica z = 3/= 0

fixada pontua[mente. O grupo G age sobre ]H]3de forma natura] por
meio da aplicação

(g,P) C G x W; ---, g(P) C M;
As órbitas desta ação são de dois tipos
(i) Pontos fixos (órbitas de pontos da geodésica fixada)
(ii) Orbital homeomorfas ao Si
2.2.1 Definição.

O -Espaço de Orbátas é o conjunto quociente do ]Hl3

pela relação de equivalência= definida por

p=

c Gjgl.=ph

Neste caso, podemos identificar o espaço de órbitas com o seguinte
subconjunto do p[ano euc]ideano: ]H]a/G = {(y, z) C R21 3/2 0, z > 0}
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Podemos transformar este subconjunto em uma variedade riemanniana bastando para isto introduzir a .Métrica da .Distancia OróáfaZ,isto

é, a distância entre dois pontos no espaço de órbitas W3/(; é, por
definição, a distância entre suas respectivas órbitas no ]H3. Assim, a

métricano ll3/(; é dada por d2:: !!]..;f-2.2.2

DeHnição.

Uma hipersuperfície

M do ]Hl3 é dita .RofacãomaZ

se vale o seguinte

pcM
2.2.3 Definição.

gQpÜ c Mi,

Wg c G

Se n : ]H3 --} ]Hl3/(; é a aplicação quociente e .M é

uma hipersuperfície rotacional do IHl3 então a-(JU) é chamada de Obra
Geradora de M.
O nosso objetivo é exibir folheaçõesdo M3 por hipersuperfícies rotacionais de curvatura média constante. Isto será feito mediante uma
análise das curvas geradoras do espaço de órbitas. O primeiro passo

será definir um novo sistema de coordenadas para ]HÍ3/G.
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2.3

Um

sistema

de coordenadas

C[onsidere um ponto (3/,z) € ]m3/G.

para

]H3/(l?

Existe uma única geodésica

parametrizada pelo comprimento de arco, digamos ?7,que passa por
este ponto e é ortogonal ao eixo z. Esta geodésica determina um par
de valores (r, s) definidos por
(0, e') = intersecção

da geodésica

?7 com o eixo z

s = distância do ponto (g/,z) ao eixo z

E fácil de ver que (r,s) determina um sistema de coordenadas em
IH3/G e a transformação de mudança de coordenadas é dada por

l 3/- e't«mA(')

1 ,= e'«cA(')

Assim, podemos determinar as expressõespara d3/e dz

l dZ/ - e't«mh(')d« + e'«.h'(s)d'

1.d. - e'«cA(')d, - e't«mh(s)'e'A(')d'
23

Desta forma, podemos expressar a métrica em ]H3/G no sistema de
coordenadas (r, s)

d' - «;A:(.)d,'

+ d;'

De posse deste novo sistema de coordenada, vamos estabelecer uma

relação que caracteriza as curvas geradoras das super6cies de rotação
de curvatura média constante.

Sda então 7 = (r(t), s(t)) uma curva

parametrizada pe[o comprimento de arco em ]H]3/(7e que é uma curva

geradora de uma superfície de rotação do ]Hl3,digamos .S, que possui
curvatura

média constante.

A seguinte fórmula é obtida em l21

(*)

2.a = K, -- :Z, in(u(r, s))

onde:

v(r,s) é o comprimento(em IH;) da órbitar :(r, s)
K,y é a curvatura

geodésica

de '

e

m é a normal unitária de 'y.

Observe

que «(«, s) = .G"

ll#'(t)ll dt, onde P(t) = (Z/c«(t),

g/sem(t), z).

Obtemos então que u(r, s) = 2a-seRÁ(s). Por outro lado, denotando
os vetores tangentes às curvas coordenadasr = cale.e s = cte. por gl:
e por ál: respectivamente, temos

'y'- «m(a)e, + «.(.«).,
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onde:

cr = ângulo entre '' e â-

',-nana...-â

e podemos escrever então m =

(cos(a))e. -- (sem(a))e.

Calculando a curvatura geodésicade "y obtemos KI = cv'+ r'semh(s) e
assim, a fórmula (#) pode ser escrita como

2a' Observando

fórmula

ainda

«'

+ «'««AN + ""lTl:.I'hW
semh(s)

que podemos

(*) resultará

s.mh(;)«.h(s)«n(a)

escrever

g = :iii:lg

e $ = cos(a),

a

em

(**)

Hsenha ÇsÕ

Logo, a equação acima caracteriza as curvas geradoras das superfícies

de rotação com curvatura média constante.

2.4

]i'olheações

do espaço

hiperbólico

lias

Vamos encontrar todas as folheaçõesrotacionais com curvatura média
constante do ]H3através da análise das curvas geradoras no espaço de
órbitas. Neste sentido, a seguinte proposição é natural
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2.4.1 Proposição.

Seja .F' = {'yX}Xc..\ uma /oZAeação de codámemsão

um do espaço de órbitas WajG

tal, que: (1) Cada folha que in,tercep-

ta, o eixo r o faz o'rtogo' a\me'nte (2) Cada, folha 'yx = b.sõ bati,sfa,z
ü equüçã,o Ç+:k] para, 'um cedo Hx constante. Ente,o a, folheação F'
induz wma /oZÀeczção .F :: {MÀ}ÀcA

do ]Hl3por super:/lbáes de rotação

que pois' em c'ur'uatqra, medi,a, con,soante e ca,da,Mx te'm,''yx como c'ur'ua,

geradora,.

Deste modo, ao ana]isar fo]heações do ]Hl3/G que satisfazem a proposição

anterior, teremos obtido as folheações rotacionais de curvatura média
constante do ]H3. Vejamos alguns exemplos:

2.4.2

Exemplo:

Caso

-H = 0 e cte = 0 na equação

Neste caso devemos ter 7' = (sem(a))e, + (cos(a))e.
'y(f) - (fo, t)
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(H'#).

= (0, 1) e então

Portantoobtemosuma fo]heaçãodo ]Hl3por superfíciesde rotação

comn =0.
2.4.3 Exemplo: Caso /7 = 1 e cte = 0 na equação (##).
Neste caso a equação (**) fica com a forma sen(a) = tanh(s). Mas
temos ainda que

ds cosa(s)cos(a) co.h(s) / . /i- t-h'(s)
d«

sem(.«)

e então r = :L in(cosa(s))

fama(s)\'"'

"' " "~''/

. cosa(s)

'«mh(s)

+ cfe. Passando ao sistema de coordenadas

(3/,z), estas folheações correspondem à folheação trivial e à folheação

por horoesferas
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2.4.4

Exemplo:

Caso

0 < -# < 1 na equação

(8#) e cte

Neste caso a equação (**) fica na forma

«mA(.)«.A(.)«m(a)

Hsem,h2 ÇsÕ

0

fazendoseno(s) / 0 obtemos

s.m(a) - -Ht«mA(.)
e lembrando que

d;

d«

«.h(.)co;(.«)
..n(a)

deduzimos que
dr

:L-Hs."h(')

c«A'(.)«l

- -Ht«nh'(')

.Í.

eintegrando
+ cte

Passando para o sisten)a de coordenadas(3/,z), vemos que estas folheações são obtidas girando ao redor do eixo z, a seguinte família de
circunferências
2

«'--o «n'-(#
onde n C (0, 1) e a > 0. Temos então duas posibilidadesde folheação:
// fixo e a > 0 variável ou então ./7 variável e a > 0 fixo
28

Observamos ainda que a constante na equação (#+) deve ser sempre
nula a fim de que possamos obter folheaçõessem singularidades.

2.5 A não-existência de uma folheação rotacíonal
na esfera euclidiana

Seja $3 = {(zi,z2,z3,z4)

$3

c ]R41}ll:z? = 1} a esfera euclideana e seja

G o grupo de isometrias do $3 que deixa a geodésicaz? +#B :: l fixada

pontualmente. Um elementog C G pode ser representadopor uma
matriz da forma

29

onde / é a matriz identidade 2 x 2 e a C 0(2). Este grupo age sobre
$3 através da aplicação
(g,P) C G x $* ---, g(P) C S;

As órbitas desta ação são de dois tipos: pontos ou órbitas homeomorfas

ao S l
O espaço de órbitas, denotado por $3/G, é o espaço quociente pela
relação de equivalência = sobre S3 definida por
p

c cjgkpõ = q

Este espaço de órbitas pode ser identificado com o hemisfério fechado
2-dimensional

Si

,:«2,:«3,0) C S;;z3 ? 0}

e a aplicação natural n : S3 ----} Si é dada por
7r(#l

, ÍZ;2) Z3) Z4)

:= (ZI , Z2,

(veja, por exemplo, a referência l21)
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Assim como foi Rito na seção 2.3, uma hipersuperfícierotacional 7U
satisfaz p C .M ::::> g(p) C M e as curvas geradoras são dadas por

'Y- «'(M).
2.5.1

Teorema.

Não ezàste uma /o/Aeaçâo de coddmensão am dcz es-

fera, e'u,c\idem'n,a,
SX tat q' e toda,s a,s s'uas fol,ha,sseja,'m hipersuperf'íc'i,es
dp
rntnpãn
\AIv l v v\,ubP\dlv

B

Z,)emonséração. Seja .F = {.7Wa}..A uma folheação de codimensão

um do S3 tal que cada folha JW. é uma hipersuperfíciede rotação.
A família {n'(À4a)}..A

é uma partição do hemisfério S3..

De fato,

se p € SÍ. entãoexistea C A tal quep C n-(À/a)pOiS.F é uma
folheaçãodo S3 e a é uma funçãosobrejetora.Por outro lado, se
p = a-(m..)

= r(mp),

onde m« C .A4a e mP C ]MP, então

pela defi-

nição da relação de equivalência =, existe g C G tal que g(m..) = m/3.

Mas .A/a é uma hipersuperfíciede rotação para todo a C A. Portanto
g(m«) = mP c Ã4a e então deduzimos que a = P. O seguinte fato é

agora evidente:
SeljüF umü folheação do Sa por hipersuperf'ícies de rotação. Então, F
tn,duz uma fotheaçõ,o de classe CI' e de comi,mebsãoum no interior do

espaço de órbüas S'l, denotado,'por FI
gera,dota,s de cada fo\hü da, Jol.hea.ção F
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üs folhas são as cu,ruas

Mas é bem conhecido que F tem uma folha homeomorfa ao toro plano
(veja j161). Assim, a curva geradora desta folha é homeomorfa ao
Si. Clonclui-se então que a folheação -F/ = do interior do espaço de

órbitas, tem uma folha compacta homeomorfaao $i contradizendo o
Teorema de Poincaré-Bendixson do plano
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C:apítulo

3

F'olheações Riemannianas
R
l
Lr .n.
e

Tn+. rnd l lí-ãn
.H.JL+ q/ a. v \.n

q..B :5Pq.xq./

Neste capítulo trataremos das folheaçõesriemannianas e aplicaremos
os resultados do primeiro capítulo ao estudo de tais folheações.

3.2 Preliminares
Seja M uma variedade Riemanniana completade dimensãon + l e
F uma folheação de codimensão um transversalmente orientável em

M. Denotaremos por TM o vibrado tangente de M e por -L o vibrado
tangente da folheação F. Temos então a seguinte decomposição
33

TM

= L çb L'L

onde -Li é o vibrado normal de -F em TM, isto é, -/..zé o espaço gerado
pelo campo .V, ortogonal às folhas de -F, no vibrado T.M. Deste modo,

podemos escrever a seguinte sequência exala
Q

.L Lt -----+q

e portanto, para todo campo y definido em p C M, temos decom.
posição única dada por
yp
ando

'r

C

r.

Esta decomposiçãointroduz naturalmente uma métrica em .Li
g(«'(y),«'(z))

3.2.1 Definição.

<y, z>

A C'onezão de .Bota em -LI é a conexão dada por
0

v* «-(}'') - «-(lx, }'''l)
onde X C Z, e y C 7'M
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3.2.2

Definição.

Uma folheação

.F sobre M

é dita Rãemamnáama

se .Li está equipado com uma métrica g que possui a seguinte propriedade
0

Xg(«-(}''), r(Z)) - g(V* «(}''), r(Z)) + g(«(}''), V;. «(Z))
onde X C .L e VI Z C T./\4

3.2.3 Definição.

A métrica Riemanniana < , > deõnida sobre .A/

dita óumdZeZãAe(ou BL) com respeito à folheação-F se a métrica g
induzida por < , > em -LI, transforma a folheação -F em uma folheação
Riemanniana, isto é,
0

Xg(«(}'), «(Z)) - g(V* «(}''), «(Z)) + g(r(y), V «-(Z))

ondeX C L e y, Z C TM
O seguinte

3.2.4

teorema

Teorema.

é demonstrado

em j171

Sda (JW, < , > , V)

uma uaMedade hemannáama

com-

ptetct e F al.ma,fo\heüção de codimensão ll.m transuersülmente o'úentáuet de M com normal, unü,ári,a, N.

Então,

F é u'rna, fotheaçã,o

ri,e'rna'rtnl,ana,
e a, métrica Ç , ) é BL com reste'itoà F se, e só se,

<V,X, H''>+ <V.X, Z> - 0
onde X C ,L e Z, W C .LX
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3.3

Resultados Principais

3.3.1

Teorema.

Seca -/? uma /oZAeação rãemanmãana de codãmemsão

u'm,,trünsuersal,'m,e'rate
o'úe'ntáuetde h'm,o,'ua'r'leda,de
ü,ema,'n'nl,an,a
ÇM, (. , »
com, 'm,étrl,ca BL

co'm, res'pe'ito à, F.

Então,

se N é o ca,m,'po ortogona,l,

à fotheação F, tem,os q'ue N é u'm, ca,mpo geodésico.

Z.)emomsfração.
Basta mostrar que VwN'

De fato, pelo tore.

ma 3.2.4, temos
ÇN:..X, N) -F ÇN...,X, N)

e portanto <V/.X, .N>

<X,.M>- 0
assim, <X, V/..V>

0 para todo X C .L. Por outro lado,

<V,,X, .N>+ <X,V,,-V> - 0

= 0 para todo X C .L. Mas como JV é um campo

unitário segue que <V,.7V, .V> = 0. Logo, 'V,..]V = 0 H

3.3.2

Clorolário.

Seja .F uma /o/Aeação

-Rãemamm aria de codámemsão

um, e transuersatme'nteorientáuel,, dehnida, sobre umü bati,eda,deRiemcznmãana (M, < , >) fa/ gue < , > é -B-L com respeito

à folheação

Então ,

F é totalmente geodésica
36

i«f. {.Rá.(-N)}

-F

Z,)emonstração. Segue do teorema anterior e do teorema 1.3.5

3.3.3

Clorolário

j19].

.gqa /' uma /oZAeaçâo -/?áemannáa za de codá-

m,e'nsão'u'm,e transversal,mente ori,entáuel, (i,e$'rtàdasobre a, uaüedüde
r'tema'n,ni,anüÇ.M, Ç , )'') tat que Ç . ) é BL com respeüo à folheüção F
Se RãcÇN)

<. q em Feto menos u'm, 'ponto de M, então F não pode ser

Lota,Imente geodésica,.

Z.)emonsfração. Segue imediatamente do corolário anterior

3.3.4

Corolário

j191. S'eya .F wma /oZAeaçâo -Ráemammana de codá-

m,então um e tvans'versa,Inerte orientáuel,, de$n.ida, sobre Q uaüeda,de
ri,e'm,a'rt'r\i,a'n,a,
ÇM, k , » tat que (~ , ) é BL com respeüo à jolheüçã,o F

$' tã««mo. -R{.(.N) 2. 11.all', .ntão .F é tot«Zm'mZe ge.dé.{«.
Z,)emonsfração. Pelo teorema 1.3.1 temos (lue inf. {.Rãc(.N)} $ 0 e,
pela hipótese, inf. {-Rãc(.N)} 2 0. Portanto, inf. {-Rác(.N)} = 0 e
assim, .F é totalmente geodésica pelo corolário 3.3.2 H
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