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Resumo

O objetivo deste trabalho é introduzir um novo invariante geométrico
para estudei superfícies imersas em esferas de dimensão ímpar.

A partir deste invariante, o ângulo de Contado, determinamos equações
para Curvatura Gaussiana e Laplaciano de superfícies mínimas imersas em

Quando a superfície está imersa em S2"+i definimos o ângulo de holo-
morfia análogo ao ângulo Kãhler. Neste caso classificamos completamente as

superfícies com ambos ângulos constantes fornecendo uma família de toros
mínimos imersos em SS

Por fim, algumas caracterizações do Toro de Clifford em S3 são apresen-
tadas, sendo esta a única superfície mínima em S3 com ângulo de Contato
constante.



Abstract

The purpose of this work is to introduce a new geometric invariant to
study immeised surfaces in odd dimensional spheres.

Using this invariant, the contact anule, we determine equations for La-
placian and Gaussian Curvature of a minimal surface immersed in S2n+l

When the surface is immetsed in S2"+i we define the holomorphic angle
which corresponda to the Kãhler angle. In particular, we construct a family
ofminimal toro in Ss and classify minimal surfaces with both constant angles.

Finally, we characterize the Cliüord l.'oms as the only minimal surface in

S3 with constant contact angle.
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Introdução

O ângulo Kãhler foi introduzido por Chern e WolEson em l51 e j151 e
constitui um invariante geométrico fundamental de uma superfície imersa
em uma variedade complexa. Usando o método referencial móvel, Chern e

Wolfson obtiveram equações para a curvatura Gaussiana e para o Laplaciano
de uma superfície mínima imersa em uma variedade Kãhleriana de curvatura
seccional holomorfa constante.

Mais recentemente, Kenmotsu em j121, Ohnita em j131 e Ogata em j141

classificaram superfícies mínimas com curvatura Gaussiana constante e ângulo

Kãhler constante. Em particular, Kenmotsu em jlll prova que o ângulo
Kãhler de uma superfície mínima com Curvatura Gaussiana constante imer-
sa em (CF'2 deve ser constante.

Bolton, Rigoli e Jensen perguntam , enl l41, se uma imersão mínima de

Se em C'P" ( não holomorfa, não anti-holomorfa, nem totalmente real) com
ângulo Káhler constante também apresenta Curvatura Gaussiana constante.

Este problema foi respondido negativamente por Zhenqui em j171, onde
são apresentadas famílias de imersões de S2 em C'Pio com ângulo Kãhler
constante e curvatura Gaussiana não constante.

Estudos de superfícies mínimas em esferas foram feitos por Kenmotsu
em l91 e j101, onde o autor classifica toros mínimos em esferas de dimensão

ímpar e por Bryant, em l31, para a não existência de imersões mínimas de
Curvatura Gaussiana constante negativa.
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No presente trabalho introduzimos a noção do ângulo de Clontato para
uma superfície imersa em uma variedade riemanniana de contado. Geometri-

camente o ângulo de Contato é o ângulo complementar entre a distribuição de

contato e o plano tangente da superfície e constitui um invariante geométrico
para estudar superfícies imersas em variedades Riemannianas de contado.

No capítulo l introduzimos os ângulos de Contato e Holomorfia em geral

para uma superfície mínima imersa em S2"+i e a partir das equações de
Gauss e Codazzi obtemos fórmulas para curvatura Gaussiana e Laplaciano
de uma superfície mínima imersa em S2"+i

No capítulo 2 restringimos ao caso de uma superfície mínima imersa em
Ss e obtemos fórmulas da curvatura Gaussiana e do Laplaciano. Também
neste capítulo deduzimos as equações de Codazzi para uma superfície mínima

em SÕ e mostramos que o ângulo de Holomorfia,de uma superfície mínima

com ângulo de contado constante e curvaturas principais (a, b = 0) nulas,
deve ser constante conforme o seguinte Teorema.

TEOREMA O.l. O ángu/o de Ho/amarga (0 < a < {) para szzpez/z'cães mãnÍ-

n"Las co'mT)a.clãs em SE' co'm, ângulo de contado coTtstante e cur'uat'raras princi-
pais nulas a, b = 0 deve ser constante.

O capítulo 3 constitui o capítulo central deste trabalho, neste capítulo
estudamos as superfícies mínimas em SS com ângulos de Contato e Holo-
morfia constantes, mostrando que estas superfícies são toros mínimos em SS.

obtendo uma família de toros mínimos a 2-parâmetros e generalizando os

toros mínimos descobertos por Kenmotsu em j101.

TEOREhIA 0.2. .4s superl#càes mínárnas compactas, orienfáueãs em SÕ canil

a«»guio de Covttato (B) e ângulo de noloTnor$a (c-) co«\soantes são toros. Estes

;ocos sãa l)arctmetrizados pelos parâmetros a, e b que satisfazem Q segui'r\te
equação do c'írcul,o

2. . f.. coso xo.a' + t o )
l+sin'#'

sina P
2

(l + sin: P)'

2



Quando o ângulo de Holomorfia é nulo, ou seja, quando a supefície é
holomorfa temos uma caracterização do Toro de CliRord em Ss sem supor
que o ângulo de Contado seja constante, pelo seguinte Teorema

TEOREMA 0.3. (,) 7'oro de (7/ligará é a Única super:/z'cãe nzzínãnria, compacta,

não tegendri,anca em SS com arguto de Cantata Q 'Ê B < :: e ângulo de
Holomor$a nulo.

Resultados importantes de caracterizações do Toro de CliRord em Ss serão

demonstrados e também uma prova simples de um teorema de classificação

inicialmente descoberto por Blair, em l21 e Miyara, Kon, Yamaguchi, em j161
para superfícies mínimas Legendrianas com Curvatura Gaussiana constante.

TnoitXW}.. Q.4. O Toro de Cli$ord e Q Esfera Totatlnente Geodésica, são CLS

únicas superfíci,es meninas Legendriancts em SS com, curvatura Güussian,a,
constante.

Um tratamento minuscioso de superfícies mínimas com curvatura Gaus-

siana não constante foi feito por Haskins em sua tese de Doutoramento, veja

l8j, onde o mesmo determina uma expressão para curvatura Gaussiana equi-
valente a nossa apresentada no final do capítulo 3.

Também apresentamos neste capítulo exemplos de l.'aros mínimos em SS
via método do referencial móvel.

No capítulo 4 deduzimos a partir das equações de Gauss e Codazzi fórmulas

para a Curvatura Gaussiana e Laplaciano de uma. superfície mínima imersa
em S3 e provámos que o Toro de CliRord é a única superfície mínima em S3
com ângulo de Contato constante.

TEOREMA 0.5. (1) 7'oro de (IZll#ord e a unzca stzper/zícze má7zzma e7n S3 c07n

tíngu/o de confaZo constante.

Mesmo sem supor o ângulo de Contado constante mostramos que o Toro

de CliíTord é a única superfície mínima compacta com ângulo de Contato (/3)
entre 0 e ;.
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TEOREMA 0.6. O Toro de C'Zí#ord é a zínàca szzpezljr&áe mÍhãma compacta em

S: co« â«*9"l' d' "«t«to (B) $ 13 <%

No anal da tese deixamos alguns problemas que ficaram em aberto e os

quais estamos trabalhando para soluciona-los.
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Capítulo l

Ângulo de Contato para
Superfícies Imersas em S2m+l

1.1

>l:zjü'
j=o

Preliminares

Neste capítulo introduziremos os conceitos do ângulo de Contato e ângulo
de Holomorfia e as definições básicas necessárias para estudar superfícies
mínimas em esferas de dimensão ímpar.

Considere em C'"+i o produto Hermitiano

(,,«)

O produto interno usual é definido como

<,,«,>

A esfera unitária

S'"'F: {; € C"''': 1(,, z)

O campo de Reeb em S2"+t é dado por

{(;)

5



A distribuição de Contado em S2"+i é ortogonal a € e definida por

Â, {« C TzS:"' :l<e, U>

Observação 1. .4 dásfrãóuáção de conÉato A é ánuüráanfe pe/a esfrufura com
preza de (:"+i e tem d mansão 2n.

Considere S uma superfície orientada imersa em S2"+1

Definição 1.1. 0 ângulo de contato # é o ângulo complementar entre a

distribuição de contato A e o espaço tangente 7'S da superfície.

Considere (el , e2) um referencial local positivo de 7'S, onde ei C 7'Sí] zX
Então temos que

cos P = <e, .,>

3bsetvação 2. O campo el. joà inicialmente introduzido em jll, por Benne-

quin. As suas órbitas gerctm uma fotheação com singularidades genericamente
isoladas. Esta fotheação é denominada de jolheação característi,co,.

Considere u a projeção unitária do campo vetorial e2 sobre a distribuição
Â

e2 = sin /3u + cos /7{ (1.1)

Definimos a como sendo o ângulo dado por

cos a

Observação 3. O ângulo de AoZomor$a a é o correspondente ao ângulo

Kàhl,er que joi inicialmente introduzido por Chern and Wolfson, em ISI.

6



1.2 Equações de Estrutura para uma Superfície
]\4.mima em S2n+l

Considere os campos vetoriais normais a superfície S

e3

e4

e5

eÀ

à csc aei -- cot cvu

cot ael + í csc au

csc #e cot #e2

ZeÀ+n--2

.& 6 < À < 2n

(1.2)

4

Denotamos por (ej)il;j$2«+i um referencial adaptado

Usando (1.1) e (1.2), obtemos

sin /ie2 cos Õeõ

sin ae4 cos aei

cos ae2 + sin /7eõ

(1.3)

Segue de (1.2) e (1.3) que

zei

ze2

cos a sin /3e2 + sin ae3 -- cos a cos Pes

-- cos az cos asin#et+ sin ctsin/7e4

(1.4)

Considere (0j) uma base dual de (ej).
As formas de conexão de (0Z) são dadas por

Definimos

(1.5)

7



xs componentes das segundas termas fundamentais neste referencial são da.
das por

/.r.Í = 010i+0$02; .j=3,...,2n+l
Usando (1.4) e computando a diferencial de u e { sobre a superfície S, temos

-- cos a sin p02ei+ cos a sin/7é?ie2 + sin aOie3 + sin cv sin/302e4

- "s a cos #0:'' (1.6)

(sin p04 cos ÕOã)e: + cos #(d/i -- 0g)e2 + (sin aOg -- cos#0g)e3

+(sin #0Í cos#01)e4 + sin /7(d# + 0g)es

Calculando a diferencial de e3, e4 e e5 obtemos

OIÍ = sina(dcv+ 0.l) -- cos/isincv0:

a! pOf - cot a(Of + csc p01)

a: = cot #0g cscDsin cvOi

0.l = da -- csc pog +sinacot/70i

oí - -o!
aÍ P0{ + cot a(Of + «c .601)

0j := cot#0: -- sina02

a' = -- cos cv0: -- cot #0il

0: = d#+ cos a0:

0: = cot/iOg + csc /3sin aOi

0g := cot/701 +sin a02

As condições para simetria e minimalidade da superfície S são descritas por

al' ,A o: +ojAO' - o (i.8)
ol' A o' - oi A o"

0{

(1.7)

8



Sobre a superfície S, considere

aí - «a: + bo'

Segue de (1.8)

aOi + b02

b0'L -- a02

da + (Z, csc /i -- sin a cot Õ)0:

da o J a,csc B0* -- 1.bcsc li

aB o i -- cos ao2

dB coscxOt

a csc/3a'

sin cv cot /i)0' (1.9)

onde a estrutura complexa J de S é dada por Jei
As formas de conexão normal são

e2 e Je2 'ei

-- sec/3d/3 o J cotacsc/ida o J + acotacot2#é?:

+ (Z' cot c- cot' P -- cos c* cot # csc P + 2 sec # cos a)0'

(bcot# -- csc©sin a)0: acot p0'

cot #(da ' J) -- a cot /3 csc #0: + (--Z, csc P cot # + si« .«(Cot: p

(l.lO)

1))0'

Como a equação de Gauss é

Q\ F..Qn (1.1 1)

Usando(1.5),(1.9) e(1.11), obtemos

l -- IV#l: -- 2 cos aP: -- cos' a -- (l + csc'

+2bsin a csc # cot/7+ 2 sin a cot Õai -- IVí
P)(«: + ó:

+2a csc Pa2 2b csc /3cvi -- sina a cota /3 + >l:(hl',h::
À-6

9



Ã' = 1 --(1 +csc:#)(a:+b') 2bcsc#(cvl sinacot/3)+2acsc/jcv2

--lV# + cosaetj2 IVcE -- sinacotPelj2(1.13)
2n -- 4

+ >: (hl'«hi, - (ht,y)
À-6

Usando (1.7) e a estrutura complexa J de S, obtemos

0:l = tan#(d#oJ- ecos aOu)

Computando a diferencial de (1.14), encontramos

ágil =(-(1 otan'#)IV#l' - tanPz\P - 2cosa(1 +2tan:#)P:
+2 tanPsin cacei 4 tan2/3cos2 cv)0: p. 02

onde Z\Õ = trVd# é o operador de Beltrami-Laplace
Portanto a Curvatura Gaussiana é

K = --(1 + tan'P)IV#l: -- tan/3Z\# -- 2cosa(1 + 2tan'#)/ii

+2 tan Psin aai -- 4 tan2 P cosa cv(1.15)

Comparando a equação (1.12) com a equação (1.15), obtemos uma nova
equação para o Laplaciano

tan/3A/3 =(1 + csc:P)(a' + b') + 2bcsc#(at - sinacot/3) - 2acscPcv2

-- tan2/3(IVÕ + 2 cos aelj2 -- l cot/3Vcv + sin a(l -- cot'/3)eij:)
2n -- 4

+ sin' a(l -- tan: P)+ >1.(h*ihi2 --(At2):)(1.16)

ou equivalentemente al l l l

de#

À-6

(1.14)

10



Capítulo 2

Ângulo de Contato para
Superfícies Imersas em SS

2.1 Equações para Curvatura Gaussiana e La.
placiano

Considere S uma superfície orientada imersa em Ss com (ei, e2) c 7'S e
ei C TS n z\ como no caso geral.
Os campos

e3

e4

e5

t csc aei -- cot au

cot aei + í csc au

csc #e -- cot Pe2

(2.1)

11



são normais à S.

Calculando as diferenciais de e3, e4 e es obtemos

.P3l

sin P(da + 0:l) -- cos /7 sin c*0'

csc p0? - cot a(Of + csc #01)

cot #O, -- csc # sin aOi

-dcv csc pOg + sin cv cot #0i

csc #a4 + cot a(Of + csc #a!)

cot #01 sin aé?'

cos a0' cot 00:l

d/3 + cos aOi

cot /iOg + csc /3 sin cv01

cot /30: + sin a02

(2.2)

As condições para simetria e minimalidade da superfície S são descritas por

ol' A o' + oJ A o'
ol' A o' - o: ,A o:

0

0

(2.3)

Sobre a superfície S, considere

o? - «o: + óé?:

12



Segue de (2.3)

aOi + Z)é?2

bOt -- ctOz

da + (bcsc /3 sinacot /3)0:

acto J a.csc BOt -- ÇbcscB

al3 o J -- cos ao'z

ÜB -- cos cxOt

a csc p0'

si« a cot #)0' (2.4)

onde a estrutura complexa J de S é dada por Jei
As formas de conexão normal são

el e Je2 ei

sec pa# o i -- cot a csc /3da o J + a cot c! cota /30t

+ (Z' cot a cot: # - cos cl cot © csc P + 2 sec P cos cv)0'

(Z,cota -- csc#sina)0: acot#0'

cot P(d'' ' J) -- a cot # csc #a: + (-ó csc P cot P + sin a(cot' #

(2.5)

1))0'

Como a equação de Gauss é

oé + ol ,'\ o! (2.6)

Segue que usando (1.5), (2.4) e (2.6), obtemos que

K 1- 1V#l' ecos.«#: -cos'a -(l+csc:#)(«'+b')
+2bsin cv csc Õ cot # + 2sin a cot/3cvi -- IV'al2

+2a csc aa2 -- 2b csc atei -- sina cv cota P

l2.7)

ou equivalentemente a

l -- (l +csc'/3)(a'+ ó:) 2bcsc#(cti sincvcot#) + 2acsc#au

-lV# + cosaetl2 -- IVcv sinacot#eij2(2.8)

13



Lura complexa de ó, obtemos

04 = tanP(d#o J - 2cosa02)

Computando a diferencial de (2.9), encontramos

dois =(--(1+ tan'#)IVPl: -- tan/7A,6 -- 2cosa(1+ 2tan:P)P]
+2 tan # sin cvai - 4 tan: # cos' a)0: A 0'

onde z\# = trVd/3.

Portanto a Curvatura Gaussiana é

K = (1+tan:/3)IV/3l' tamPA/3 -- 2cosa(1+2tan'/3)/3t

+2 tan#sin atei 4 tan2 P cosa cv(2.10)

Das equações (2.7) e (2.10), obtemos uma nova equação para o Laplaciano

tanPA# =(1 +csc'Õ)(a: +b') + 2bcscÕ(ai -- sinacotP) -- 2acsc/3cv2

-- tan' #(IV# + 2 cos aeij' -- l cotPVcv+ sin cv(l -- cot' P)eil')

l2.2) a estr«Usando S

(2.9)

14



2.2 Equações de Codazzi-Rica para uma su.
perfície mínima em S5

Nesta seção analisaremos as equações de Codazzi-Rica para uma su-

perfície mínima imersa em $5 supondo que o ângulo de Contado (/3) é cons-
tante.

Assim as equações (2.4) reduzem-se a

oÍ - «o: + bo'
0: = bOi -- a02

0? = dcv + (Z,csc# -- sinacot#)0: -- acsc/30'

01 = da' J -- acsc#0' -- (bcsc# -- sinc*cot/7)0'
o\ = al3 o J -- cosclo2

0g = d/3 -- cos a0:

As formas da conexão normal dadas por (2.5) reduzem-se a

P: = -- sec/3d# o J -- cotacscDdcy o J + acotcvcot'#0:

+(Ó cot a cot' P -- cos c* cot # csc P + 2 sec P cos a)0'

a: =(bcotP -- cscPsincv)0: -- acot/3a:(2.12)
0i = cota('Z'-' J) -- ««t#'csc#0' +(--bcscPcotP+si«a(cot:# - 1))0'

Substituindo as formas de conexão (2.11) e (2.12) nas equações de boda
Rica, obtemos

ZZI

(2.11)

of + og ,'~ o? + oj ,\ o? + o: A of

De onde segue

(Z': - «:)+(a: +Z':) cotacsc#cot'# .cota(csc:/3+cot:Õ)a,(2.13)
+Z,(cota(csc' P + cot' õ)ai -- cos acot/3(csc: P+ cot' P - 3 sec'/i(l+ sin' #)))
-cosacsc#(2(coto tanP)a: - sina(cot:# - 3)) + cotcVcsc#lyal' =0

15



Substituindo as formas de conexão (2.11) e (2.12) nas equações de Codazzi.
Rica

o! + of A o4 + oj ,'\ o! + ag A o!

ao{ + o! A of + o: A of + a! A oí

o: + o? A o] + og A o: + oi ,\ o:
Obtemos

(": + Z,,) + Z, cot aa: + «(cot aa: + 6 ta« P cos a)

-- 2 sec /7 cos cva2 = 0 (2. 14)

Substituindo as formas de conexão (2.11) e (2.12) nas equações de Codazzi-
Ricci

o! + of A a4 + o: A ag + o! A OB

o: + OÍ ,'\ o} + o! ,'\ olÍ + o: A oj

Obtemos

(a2 Z,:) -(a' + Z,')cotasin#cot'# +acotaa:

+b(-cotcvat + 2coscv(coto 3tan#))+ 2cosasinP(coto
+ sin a cos a sin /i(5 -- cot' P) + sin /iZ\a = 0

(2.15)

tan a)a:

As equações de Codazzi

of + og ,"~ of + oí A of + o! A oí

oí + og A o? + o! A of + oi A o

fornecem a seguinte equação:

(a: + b')(l+ csc' #) + 2b csc/3(ai -- cot Psin a) -- 2a csc Pcv2

+lVal2 + 2 sin a(tan # -- cot a)cvl -- 4 tan2 P cosa a

sin' cv(l -- cot: /3) = 0 (2.16)
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A equação de Codazzi abaixo e ' automaticamente verificada

dog+o?AO +o:Aa: + ojAo! - o

2.3 Aplicações

2.3.1 Superfícies Mínimas em $s e Ângulo de Contado
# constante

Nesta seção falemos algumas aplicações das equações de Gauss-Codazzi.

classificando as superfícies mínimas em SS com curvaturas principais a, b
nulas e ângulo de Contato (P) constante.

Suponha a,ó nulos e ângulo de Contado constante, usando a equação de
Codazzi (2.13) resulta que

cosa(2(cota -- tan#)ai -- sincv(cot'# - 3)) cotc*lyal: = 0(2.17)
Por outro lado, a equação de Codazzi(2.15) com a,b nulos e ângulo de
contado constante resulta

2coscv(cota tan#)c-i+sincvcosa(5 - cot'P) + Z\c- = 0(2.18)
Das equações (2.17) e (2.18) obtemos uma equação intrínseca do Laplaciano
de a

-- sin(2a) -- cot cvlVcvl:(2.1g)
E usando o Lema de Hopf obtemos o seguinte

TEOREMA 2.1. O ângulo de Ho/omor$a (0 < a < {) para supe,Jüáes
men,irítas compactas em, Ss com arguto de colttato constante e curvaturas
privtcãpais nulas a, b -: 0 deve ser constante.

No capítulo seguinte faremos uma classificação completa de superfícies
em Ss que possuem ângulos de Contado e Holomorfia constantes.
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Capítulo 3

Superfícies Mínimas ern SS com
Ângulos de Contato e
}llolomor6.a constantes

Neste capítulo faremos inicialmente uma classificação de superfícies mínimas
imersas em SS considerando condições apenas sobre os ângulos de Contato e
Holomorfia.

3.1 Construção de Toros Mínimos em S5

Suponha que a e /i são constantes com # # { (/7 # --}), então a equação
(2.10 ) reduz-se a

Ã = -otan'ecos:a (3.1)

Quando /3 :# { (© :# !) o campo de retas determinado por ei está global-

mente definido,temos portanto que S é paralelizável e pela equação (3.1) a
curvatura Gaussiana é constante.

Portanto, do teorema de Gauss-Bonnet, encontramos que a curvatura Gaus-
siana de S é identicamente nula

18



Observação 4. Nos casos ea;Iremos para P = 0 e para /i = { não podemos

usar a equação (3.1), assim co«tsideramos o referencial adaT)Lado em ca,dü

''se, "j", ,"«s p«ó«i««s seções (3.3) e (3.4) '«« est,«d,o «-is d,et«Ih«do.

3.2 Caso 0 < # < f

Quando ,6 # 0, usando a equação (3.1)concluímos que a =

As componentes da segunda forma fundamental dadas por

o? - «o: + bo'

ag :: bOt -- aé?2

af csca- cot Õ)0: - «cscP0:

01 csc #0: - (bcscP- cota)0'
o? - o
a8 - o

As formas de conexão normal são

a! - o
a: cota- csc P)0' - «cotP0:

OS - -acot#csc#0:+(-Z)csc#cotP+(cot'#
As equações de Codazzi

aoí + o! A of + oj A of + a: A oí

o! + af A o4 + oj A o8 + og A og

0? + 01 A 0Í + 0] A 0? + 01 A 0Í

o! + of A o{ + o: A o! + o! p. a8

a: + a? A OJ + og A o: + a? A o:

aoi + o? A o] + o8 ». olÍ + a: p. oj

2 '

(2.4) são

(3.2)

1))a'

19



reduzem-se a

(«: - b,)

(«: + z,:)
(3.3)

As equações de Codazzi

oj + oí A OJ + og A aí + og A oi

aí + o: ,'\ o? + o: A oí + oj ,'\ ot
o: + oí A a4 + o: A o8 + oi A o!

fornecem a equação

(l + csc' ©)(«: + b:) - 2Z,csc ê cot P +(cot' # - l)
A equação acima é equivalente a equação do círculo

a2+(b-- cosa )2 - 2 sin'6
' 1 + sin'P' '(l +sin2 P)2

Considerando (z, g/) um sistema de coordenadas conforme sobre S, a equação
(3.3) é representada pelas equações de Cauchy-Riemann

(a. b,)

(«, + Ó,)

Portanto / = a + ãó é uma função holomorfa com valores no círculo (3.5)
segue assim que a and ó são constantes

Provámos então o seguinte teorema

TEOKEMA 3.1. .4s szzpez/z'cães mín mas compactas, orÍentáueds em SS com

ângulo de Contado(B) e ângulo de noto«nor$ü (c-) co«\soantes são taras. Estes

foros são parametràzo,dos pe\os T)arâmetros a, e b que satisfo.zem a seguinte
equação do círcul,o

(3.4)

(3.5)

«'+ @
sin4#

2
2l+sin
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Observação 5. .Em particu/ar, qzzando a = 0 descreuernos os ezemp/os JÚ

estudados por Kenmotsu, em li01. Estes e=emT)los estão de$nidos para qn <
T
2

Observação 6. -Em parfácu/ar, qziando b = 0 consÉruÍinos uma nova /amz2{a

de coros m hinos ern SS e esses latos estão de$rzãdos para (ã < /i < })

Observação 7. 7Vo caso gera/, os parâmetros (a,b,#) descreuern um cone
em RB segundo Q Figura, 3.1.

Figura Toros Mlínimos em Ss
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3.3 Caso

O referencial adaptado para superfície S é dado por

(3.6)

A diferencial de e2 é

.De2 = 04el +0ge3 +01e4 +02ses

Computando a diferencial de € e usando (3.6)

(3.7)

-Oe (ã'-) + 0'(íe,) + 0;(i'3) + 0'({..) + 0'(ãe.)

--03ei +0ie3 0õe4 +04es (3.8)

Sobre a superfície S as formas duais 03, 04 and OS são nulas e usando (3.7) e
(3.8) e a condição de minimalidade temos que as formas de conexão 0:, 0?,
a!, 0?, 0g são nulas, obtendo

(3.9)

Calculando a diferencial de e3 :: íei obtemos as mesmas expressões que as
equações (3.9) e também que 0: e 09 são nulas.

Analogamente acontece para a diferencial da equação es :: áe4.
Usando (3.9), temos

Z)el :: 02ea
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Assim, Z).:ei = 0, e portanto ei é um campo geodésico que pertence a
distribuição Z\. Assim concluímos que no caso /3 = 0, a superfície S é um

toro e é descrita geometricamente pelo produto de dois círculos, um pertence
a distribuição de contado e o outro à vibração de Hopf.
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3.4 Caso (Legendrianas)

Neste caso S é tangente à distribuição de contado, ou seja, S é Legendriana
O referencial adaptado para a superfície S é dado por

e2

e3

e4

e5

2 csc ael cot ae2

cot ceei + ã csc ae2

f
q

l3.10)

Diferenciando es obtemos

Z)es 0:le: + 0ge2 + 0ge3 + 01e4 (3.11)

Computando a diferencial de € e usando (3.10)

€ 0:(ã':) + 0:(ã'2) + 0;(de;) + 0'(ie.) + 0'(i..)
cos a02el + cos aOie2 + sln cvOie3 + sin a02e4 (3.12)

Segue de (3.11) e (3.12)

cos a02

cos a0:

sin aé?t

sin a02
(3.13)

Usando (2.4) com #

provando o seguinte
1} e comparando com (3.13), concluímos que a a

2 )

Corolário 3.2. .4s supezl/z'eles máhàmas Z;egendr amas em SS são totalmente
rea's.
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Assim o referencial adaptado dado por (3.10) reduz-se à

e2

e3

e4

zei

ze2

(3.14)

Calculando a diferencial de ambos os membros da equação e3 !ei obtemos

-ot

--0i

(3.15)

Calculando a diferencial de ambos os membros da equação e4 áe2 obtemos

-og

-0! (3.16)

Na seção (3.6) faremos um tratamento mais detalhado de superfícies mínimas
legendrianas com curvatura Gaussiana constante.
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3.5 Toros Mínimos em $5 com Ângulo de Ho.
lomorHa Nulo

Quando cr :: 0 o campo u é igual ao campo ãet. Neste caso o referencial
adaptado a superfície S é dado por

e2 = sina({ei) + cos #e

(3.17)
e4

e5

ze3

csc #e -- cot Pe2

A diferencial de e2 é

0ie: + Oge; + Oge« + Oge. (3.18)
Por outro lado

De2 = tanP(0i 0:)el -- sin/i0'e3 +sinPOjje4 -- (d# + a:)e5 (3.19)

Comparando a equação (3.18) com a equação (3.19) obtemos

a4 = ta«#(0Í 0')

0g = --sin /30?

a!

Usando a condição de minimalidade temos

(l -- sin' /3)0? = 0

Como a superfície S é não legendriana, concluímos que Oil
equação (2.11 ) reduz-se a

Então a

z\(#) = tan /3lV#+ 2e:l' (3.20)
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Suponha que 0 $ P < {, então usando o Lema de Hopf obtemos que /3 é
constante e usando a equação (2.10) obtemos que a curvatura Gaussiana é
identicamente nula e portanto a superfície S é o Toro de CliÊord. Provámos
assim o seguinte Teorema.

TEOREMA 3.3. 0 7'oro de O/li#ord é a árz ca supera/zcãe n7záháma, compacta,

não tegendriana em Ss colll ângulo de Contado Q $: B < % e â'ngulo de
Holomor$a nulo.
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3.6 Super.Hcies Mínimas Legendrianas em SS

com Curvatura Gaussiana Constante

No caso de # = { obtemos as superfícies Legendrianas.

Diagonalizando a componente na direção e3 da segunda forma fundamental
temos

A equação de Codazzi relativa a Oil é

of + og A of + oj A oí + o: A oí

Usando a equação de Codazzi acima e as equações (3.15), (3.16) e (3.21)
temos

0

0

--À02

(3.21)

dÀ P.0: 3À0?'\ 0' (3.22)

A equação de Codazzi relativa a 01 é

ao! + of AO + oj Ao: +og Ao8

Usando a equação de Codazzi acima e as equações (3.15), (3.16) e (3.21),
temos

d,àA0' .X0? '''. 0: (3.23)

Se a curvatura Gaussiana é constante, segue da equação de Gauss que

Ã' (3 .24)

que À é constante e usando as equações (3.22) e (3.23), temos portanto que
ou À = 0 ou 0? = 0.

Obtemos assim uma nova prova de um teorema de Blair, em l21 e Miyara,
Kon, Yamaguchi, em j161.
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TEOREMA 3.4. O Toro de (7/ligará e a .Es/era Totalmente Geodésica são as
úni,cas superfícies mínimas Legendrianas em SS caIR curvatura Güussia'r\a,
constante.

Usando (3.22) e (3.23) a forma de conexão 0' é dada por

À2 l Àt0
3À (3.25)

Calculando a diferencial de (3.25) temos uma expressão geral para a Curva-
tura Gaussiana de superfícies Legendrianas mínimas em Ss

Àz\À + VÀI'
3À2
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3.7 Exemplos de SuperHcies Mínimas em SS

Nesta seção calculamos o ângulo de Contado para exemplos de Toros
mínimos apresentados por Kenmotsu, em j101

3.7.1 Ângulo de Clontato do Toro Mínimo Legendriano
Considere a seguinte imersão

/(«:, «:) :, e'"', e':(":''"d)v''ã~' '- '' '

do toro definido por

; {(,:,,,,.;) € C';l;:ã ;:2'

- 'v

Então

a

a
:Ü k:"' , o, -.-:'«-''"'D

:Úo,.:"', .:-'«'''"'b
O campo de Reeb é

( íÜ(':":,e:"',e :("''-"D)

Note que ÕÍl;,iia c z\, pois a , a le

Como ei C a., ortonormalizamos a base acima

e2 = â « â,': » ':

Assim a base ortonormal tem a seguinte expressão:

': - íÜk:"',o,-.-:'«:'''"'D

': - 'v/:( -,.:"',
30



Logo

3 a

', - M(i
As formas duais de (el, e2) são

O ângulo de Contato é

cosa = <e,,e>
0

Portanto

{

A projeção unitária u de e2 sobre a distribuição Z\ é dada por

e2 -- cos /3€
sina

Assim

'{(-;.:": , .'"' , - :.-:'«-' "'D

O ângulo de Holomorfia é

"sa

()

Portanto

31
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normais à superfície S são

e3 == Zel

Ü( :,o,.-:'"-'''"'b

e4 == Z'U

':(:.:": , -.:«', i.-:'"-''"'n
es = -- sin #e + cos /3u

ú(-.:"-,-.:"', :'«-'''"'D

Diferenciando o campo normal e3 e usando ( 3.26), obtemos

'.''; - Ü(-.:"' , o, -.-:'«-'''"'Da«: -- ÜO, o, -.-:'«-'''"'Da«:

({~«a.: + Úu«: -- ;'«a': -- Ü("«: -'- '«,,'.

(Üo0.:--(Üo ,-'.o:..
A segunda coima fundamental relativa ao campo normal e3 é

n;. r o
à

Diferenciando o campo normal e4 e usando ( 3.26), obtemos

"', - :«;({.:":, ', -;.-:'«-''"'u'«: -- :Éo, -.:"', -ã'

üu«:-'-;'«ü.:-*( .:+3u«a..
(éo :-(áao.,--o'..

32
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A segunda forma fundamental relativa ao campo normal e4 é

ll4

Diferenciando o campo normal es e usando ( 3.26), obtemos

Deõ = -Jli(e:"',o, --e-:("'+"'))dut + l (0,e:«: e-:(":+",))duu

A segunda forma fundamental relativa ao campo normal e5 é nula:

lls

l u]e

l
(2d«: + du:)e;

0ie3 02e4
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3.7.2 Ângulo de Contado do Toro de CliHord Genera.
lizado

Considere a seguinte imersão

./'(«-, «,) -L(e:"', e:":, e:("''"O)v .l

do toro definido por

r; - {(;:, ':, ;;) c a:l':4 - {, ',4 - li, 'a'ã
Então

Z - Jã@:"',o,

© - ÜO,.:"',.:'«'-"-D
O campo de Contato normal à distribuição é

€ e:"',e:"',e:("''"O)

Note (lue :i-- c zX, pois agia(
Como ei C Z\, ortonormalizamos a base acima

á;-- < õl, ': > '-
" '

Assim a base ortonolmal é dada por

': - Ü@:"',o, -"-b
e2

/;({.:«- , .:«' , ã':'"'-":D
Assim

ei

e2

'3 a
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As formas duais de (ei, e2) são

O ângulo de Contado é

coso = <e2, e>
2v'5

3

Portanto

P - ".cos(2:É)
A projeção u de e2 sobre a distribuição Z\ é dada por

e2 -- cos #e

sin #

Assim

O ângulo de Holomorfia é

'osa
0

Portanto

Os campos normais à superfície são

e3 == Zel

S( :,o,.:'"'-"-D

35
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';(:.:"-, .:«,{.:'«'-":D

e5 = -- sin /?€1 + cos Pu

ú(-.:": , .'"' , -.:'«'-":b
enciando o campo normal e3 e usando ( 3.27), tem

-o'; - $(-.:":, o, -.:'"'-":ba«: + ;0,0, .:'"'-":Da«,

(-;"«a.: -- à(-~«: + !~«a.: -- Ü("«:
(-3oo.:--(-3o :-*o:..

A segunda forma fundamental relativa ao campo normal ea é

.;.r ' üh

Diferenciando o campo normal e4 e usa.ndo ( 3.27), temos

, - :«:(;.'"', o, -{.:'«-":D'«: -- :d0, -.:"', ;.:'"'-"-b'«

ÜM« I'«J':--(-;-«a.,-3W«J.;
(ào .:-(Üo0.:-,'.;

A segunda forma fundamental relativa ao campo normal e4

.-.r$ o
0 .L

Diferenciando o campo normal es e usando ( 3.27), temos

"'; : àÜ:'',o, -.:'"'-":D-«: -- áO, :",,.:'«'-":Da«,

Ü(-"«: -* a«D.; -' (Üa«J

Difei

De
2

e

e4

a'e3 + 0'e4
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A segunda forma fundamental relativa ao campo normal e5 é nula:

lls
0 0
0 0
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Considere a imersão

/(«:, «D - )fk:": , .:"', Q

do toro definido por

r' - {(':, ',, o) c c':l;:ã
Assim

; - $@:":,',Q

O campo de Contato normal à distribuição é

€ - -J5k:"-,.:"',n
Os campos vetoriais tangentes à superfície são

': - =-Z-;@:"',-.:"',o
', - â-'-Z-Ük:":,.:"',n

de (ei, e2) são

0 . dui -- dy?
2

a' . 'í": +«%
2

al ao campo vetorial de Contato € e p

'.;# - <.:,e>
l

3 7.3 Ângulo de Contato do Toro de CliKordl

As formas duais

Note que e2 é igu ortanto

38
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Assim

Os campos normais à superfície são

'; - Ü( .:"',Q
'. o,l)

'. o,l)

Diferenciando o campo normal e3 e usando (3.28), obtemos

"'; - à(-.:"',',o'«:+ Üo,.:"',Qa«:
iw«: -' a«D': - ;w«:
a2ei 0ie2

Assim

of - o'

A segunda forma fundamental relativa ao campo normal e3 é

n;. r o
\ -l o

As componentes da segunda forma fundamental relativa aos campos normais
e4 e e5 sao

-'- «'- l : : l
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Capítulo 4

Superfícies Mínimas em Sa

l I'reliminares

O produto hermitiano do C'2 é dado por:

(;, «,) + ;:Ü,

onde z = (zi, z2) são elementos do C''

O produto interno do C'2 !E R4 é dado pela parte real:

. .
n

R.(;, .«)

Se considerarmos zi := zi + {g/i e z2 := z2 + ág/2, então:

< z,w >:: zlui+z2u2+yiul +Z/2u2

< ',; > - «? + z/f + «g + z/g

Consideremos a esfera S3 c C2

S; {; c C: (;, ,)

4

40



O campo normal à S3 é dado por:

jv(;)

A distribuição de Contado canónica é definida por:

Z\, C TzS;l<u,ã.>

O campo de Reeb sobre S3 é o campo:

((;)

.Ã; é o complemento ortogonal do plano complexo lzlc gerado por z, em
relação ao produto hermitiano. Z\; é invariante por multiplicação por i.

J: zX; > A,

}(«)

define uma estrutura complexa sobre Z\.

Z
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4.2 Equações de Estrutura de S3

Consideremos (./'i, /2, /3) um referencial ortonormal positivo de SS adap
fado a Z\, isto é, (/i, /2) é um referencial de Z\ e /3 = €
Denotemos por (wi, m2, w3) a base dual e D a derivada covariante de S3

As formas de conexão são dadas por:

Dfi = utf3

e verificam as equações de estrutura:

dw'+m:A wJ

a«-} + ««l; A ««f

onde (2; são as formas de curvatura de S3 e w} + w{
Desde que /3 :: € - àJV, segue que:

0

àdN

á('«:/: + ««:/2 + '" /3)

d' f\ -v w' f, -- ma N

Sendo /)/s a parte tangencial, obtemos:

«,'.f. -F «,:.f,

-«'{(/:) + ««'à(/2)

Note que Z)/a = d sobre a distribuição Z\.
Por outro lado temos

.0/3

D/3 ' '"3.f: + ":/2

Da qual obtemos

«:

«g ?ol
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estrutura reduzem-se à:

dmi + toi A w2 -- m2 A m3 :: 0

dw2 + m2 A 1 + wi /\ w3 :: 0

dw3 + w2 /\ wi -- tz/i /\ w3 :: o

Assim as equações de

Simpllbcando temos:

a««: + («,4 + «,:) A «:

d««' + («,? - «,;) A ««:

dma -- 2wi /\ mu :: 0

As segundas equações de estrutura são:

a«,: + ««] A ««8 - '',: .". «,' - oi
a««g + .«? A '-: - '',' A ««:

a«,í + ««g A ««? - '',; A .«: - o{

onde Oé,ç2: e QÍ são as formas de curvatura Riemanniana de S3
Simplificando, temos:

dm: -- 2wt /\ m2

a«,: + (««4 + .«') A «,'

d«,' + («,? - «,;) ,'\ «,:

Note que a segunda e terceira equação repetem as primeiras equações
estrutura.

Se w = w;l + m3, então

0

0

()

de

dml+ w/\ma

dm2--'w A mi

dm3 2mi A ?p2

0

0

0
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4.3 Ângulo de Contado para SuperHcies em
.S3

Seja S uma superfície orientada imersa em S3. Como .h é uma distri.
buição cle contado, então o conjunto

U {p C S ím(Z\, n TPs)

é um aberto denso em S.

Considere um campo unitário ei C 7'S n A. Escolhemos e2 C 7'S tal que
(ei, e2) é um referencial ortonormal positivo de S ( supondo-se que S é ori-
entada). Assim, se p çl U então (e2), c Z\.

Definimos o ângulo de Contado para S como sendo a função angular #
tal que

cos # = <{, e:>

Assim

ez = cos Bjz -F sln Bf2

Obtemos então um referencial de Darboux para S

ei

e2

e3

/:
s\n l3 fa '- cos l3fs

-- cos loja -} sln Í3ja

Invertendo, temos

/1

/2

/3

ei

sin Pe2 -- cos /7e3

cos /3e2 + sin Pe3
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Seja (0:, 0:, 0;) coreferencial de (ei, e2, e3), então

sin Õw2 + cos /3m3

-- cos #zl;2 + sin Pm3

(4.1)

Invertendo, temos

201

t02

?03

sin #02 -- cos /i03

cos #02 + sin /703
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'1"''3'''

adaptado

Nesta seção deduziremos as equações de estrutura para o referencial adap-
tado.

Note aue 03 :: 0 sobre a. nlnerfíriP .q T)P nn.le onde segue que:

cos /jm'

4 4 E de Estrutura referencialpara 0

m2 = sin p02

3 ,.. nn2

(4.1) que:

d0: + si«(/3)(«,4 -- cos(#)0') ,'\ 0' =0

d0' + sin(P)(wf+cos(#)0:) A0: =0

d0; = d/7A0' --cos(#)m:lA m:+(l+sin'

Portanto a forma de conexão de S é dada por:

04 (#)(.«4 -cos(P)0') (4.2)

Calculando -Z)e3 na base (ei, e2), obtemos os coeficientes da segunda forma

Z,)e3 :: 0lei + 0Íe2

Segue de

(P))o: ,'- o2

0=1 = -- cos(/3)w4 sin'(P)0'
olÍ p + o:
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Como d03 = 0, temos

«4(.:)
cos #

(l + sin: #)
cos # l4.3)

onde d#(ei) = Pi.

Da condição de minimalidade

of ,'\ o' - og A o: - o

obtemos

«4(.:)

onde d#(e2) = Õ2.

Usando(4.2),(4.3) e(4.4), encontramos:

(4.4)

ta«(#)(#:0: (#: + 2)0')

P:o: + (#: + i)o:
(#: + i)o: + D,o'

Se J é a estrutura complexa de S temos Jei :: e2 e Je2
Usando J, as formas acima reduzem-se a:

'ei

tan p(a/7 o i - 2a')

-- a13 a J -+ o2 (4.5)
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Superfície Mínima em S3

Da equação de Gauss:

aoí - o: A o' + of ,'- ag

5

Obtemos:

ao4 1v#l'+ 2Õ:) (o'Ao:)
IP'

.f( = 1 -- I'VP + eij2

a diferencial de 04, temos:

ao4 (B)(lv#l' + 2P:)(o: A a:)

+(tan(P)z\(P) + 2 tan:(#)(P: + 2))(0' ». 0:)

Combinando (4.6) e (4.7), temos uma nova fórmula para o Laplaciano:

Z\(#) = -- tan(P)((#: + 2y + Õ!) (4.8)

C alcula.nd o(

(4.7)

Ou ainda:

z\ (P)

As equações de Codazzi são

-- tan(P)IV# + 2eij'

dof + ogAa? - o

og + ofAo4 - o

A primeira equação nos fornece a equação (4.8) e a segunda equação é auto-
maticamente verificada

48



4.6 Caracterizações do Toro de Cli#ord em
3S

Suponha que D é constante, segue de (4.6) que aof = 0 e, portanto, /( = 0,

ou seja, a curvatura é identicamente nula, logo S c S3 é o Toro de Cliaord,
o que prova o seguinte teorema.

TEOREMA 4.1. (11) Toro de (;Zll#ord é a án ca super/zícáe n7zínãn7}a em S3 com
árzgulo de cantata consfarzte.

Para 0 5; P < {, temos que tan# ? 0, logo Z\(#) 5; 0 e como S é uma
superfície compacta temos pelo Lema de Hopf que # é constante e, portanto,
K = 0 e S é o Toro de Cli#ord, o que prova o seguinte teorema.

TEOREMA 4.2. C) 7'oro de (l?/l1/7brd é a ún ca super:/ícíe míhãma compacta em

S' co« â«-g«,lo d,e co«t.to (B) q 'ç l3 < B
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4.7 Exemplos de SuperHcies Mínimas em

4.7.1 Ângulo de Contato para o Toro de ClliHord
q3

Consideramos a

$3

em

seguinte imersão:

/(«-,«,)

do toro definido por:

r' -{(':, ',, o) c c';l':4 - {, ;:ã - ;}

Então os campos de vetores tangentes à superfícies são:

ei

e2

stribuição de contado é:

j$(e:"' , e:"')

O campo normal à di

z%l U2Z e e
2

zul ZU2z . le e)

O ângulo de Contato é:
<.,,{>
l

A segunda forma fundamental na base (ei, e2) é

0 1
1 0
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4.7.2 Superfície Mínima em SS com ângulo de Contado
não constante

Nesta seção apresentaremos um exemplo de superfície mínima com ângulo
de contato não constante.

Considere a esfera totalmente geodésica descrita por:

Z2 Z2

(z:): + (Z/:): + («:): + (3/,):

Os campos de vetores tangentes á superfície são

ei çb( «,,

El-R(v:, ,o,Q
«:,o)

e2

O campo vetorial normal á superfície é:

'; o, o,l)

O ângulo de contado é o ângulo entre e2 e /3

cos(#) <.:, Â>
Z2

Portanto, o ângulo de contato é

# - ",''..(«:)
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Coment brios Finais

Listamos alguns problemas e conclusões do trabalho

8 Um problema que deixamos em aberto é saber se é possível classificar
superfícies mínimas em SS supondo apenas o ângulo de Contado cons-

tante, sem impor quaisquer condições sobre o ângulo de Holomorfia

(a). No nosso caso, este problema consiste em solucionar uma equação

diferencial de segunda ordem em função do ângulo de Holomorfia (cv).

e Neste trabalho consideramos em todos os casos que S é uma superfície

mínima, a pergunta que fica é saber que resultados de classificação tira-
mos do trabalho se consideramos que S é uma superfície com curvatura

média constante(H=constante) .

e No caso de superfícies Legendrianas, enfraquecendo a condição da su-

perfície S ter curvatura Gaussiana constante, desejamos saber se é
possível tirar os mesmos resultados supondo a compacidade para S
e com curvatura Gaussiana qualquer. Dessa forma estendendo os re-
sultados de Dillen e Vrancken, em l61.
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