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Resumo

Em geometria diferencial de superf́ıcies em R3, uma linha assintótica de uma su-
perf́ıcie regular é uma curva regular onde a curvatura normal da superf́ıcie na direção
da tangente da curva é nula (veja [1]).

Os comportamentos local e global das linhas assintóticas em superf́ıcies de R3 foram
analisados em [2] e [3]. Veja também [1].

Os conceitos de geometria diferencial de superf́ıcies em R3 podem ser introduzidos
para campos de planos (veja [4]) e uma linha assintótica de um campo de planos
é uma curva regular onde a curvatura normal do campo de planos na direção da
tangente da curva é nula.

Se um campo de planos ξ é totalmente integrável então existe uma famı́lia de su-
perf́ıcies regulares tal que ξ é o campo de planos tangentes desta famı́lia e as linhas
assintóticas de ξ são as linhas assintóticas da famı́lia de superf́ıcies.

Existem campos de planos totalmente não integráveis: não existe uma sequer su-
perf́ıcie regular que tangenceia os planos deste campo de planos.

Neste seminário vamos estudar linhas assintóticas de um campo de planos em R3 e
estudar a aplicação de primeiro retorno de Poincaré de uma linha assintótica fechada
de um campo de planos em R3.

Um pouco da história

No prefácio de [10] temos um pouco da história do estudo da geometria de campos
de planos:



(a) Aurel Edmund Voss (1845-1931), [5]. (b) Felix Christian Klein (1849-1925), [5].

“...os fundamentos da geometria diferencial de campos de planos foram propostos
por A. Voss no final do século XIX e foi seguido de publicações de Lie, Darboux,
Carathéodory e Lilienthal.”

Nesta seção vamos falar um pouco do que estava acontecendo naquela época (veja
[5], [6], [8], [9]).

No final dos anos 60 (de 1800), Ludwig Sylow estava orientando o estudante no-
rueguês Sophus Lie em seus estudos sobre a teoria de Grupos criada por Galois.
Lie então teve a grande idéia de sua vida: estudar geometria de superf́ıcies sob o
ponto de vista da teoria de Grupos de Galois: o rascunho inicial do Grupo de Lie
(batizado por Lie na época de grupo cont́ınuo). Ele pensou nisso no meio de uma
noite enquanto seu amigo Ernst Motzfeldt dormia. Lie o acordou e disse que havia
encontrado um novo meio de pensar sobre geometria (de curvas e superf́ıcies) e que
era extremamente simples.

Seu próximo passo foi arranjar um jeito de estudar localmente o grupo cont́ınuo
(como os geômetras faziam com curvas e superf́ıcies). Sua idéia inicial foi olhar o
plano tangente sob o ponto de vista da Teoria de Grupos: o rascunho inicial da
Álgebra de Lie de um Grupo de Lie (chamado por Lie na época de processo de
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(c) Marius Sophus Lie (1842-1899), [5]. (d) Jean-Gaston Darboux (1842-1917),
[6].

algebralização do grupo cont́ınuo).

Então Geometria e Teoria de Grupos são a mesma coisa, foi o que falou seu me-
lhor amigo, o alemão-prussiano Felix Klein. Este seria o rascunho de seu programa
Enlargen.

Nos anos 70 (de 1800), no auge da guerra entre França e Prússia, Lie foi preso por
oficiais franceses na fronteira da França por causa de suas anotações sobre o grupo
cont́ınuo e a algebralização (o protótipo do Grupo de Lie e da Álgebra de Lie).
Os franceses suspeitavam que Lie era um espião a serviço da Prússia e que aquilo
eram mensagens secretas para o inimigo. Klein não tinha como ajudar Lie pois era
prussiano. Para provar que aquilo era matemática, os militares convocaram o mais
patriótico matemático francês: Gaston Darboux, que tirou Lie da prisão e se tornou
seu segundo melhor amigo.

Lie e Darboux passaram a estudar o problema de Ptaff. Em pouco tempo, Klein
avisou os dois dos trabalhos de Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917) sobre o
problema de Ptaff (que incluia o “Teorema de integrabilidade de Frobenius”). Isso
fez Lie e Darboux publicarem seus trabalhos sobre o problema de Ptaff. Aqui inicia
a história da Geometria de Contato (que usa campos de planos totalmente não-

3



integráveis) contada em [7]. A parte da história que fala da campos de planos é a
que passa a citar artigos de Lie, Darboux, Voss, Carathéodory, Élie Cartan (1869-
1951), ... que foram publicados dos anos 80 (de 1800) em diante.

Nos anos 80 (de 1800) os fundamentos da geometria diferencial de campos de planos
foram propostos pelo matemático alemão-prussiano Aurel Voss (um dos candidatos
a substituir a posição de Lie em Leipzig. Mas Klein escolheu David Hilbert para
substituir Lie) e foi seguido de publicações de Lie (referência [58] de [7]), Darboux,
Constantin Carathéodory (1873-1950) e Reinhold Franz von Lilienthal (1857-1935).
Voss definiu as noções de linhas de curvatura e linhas assintóticas. Liliental estudou
o análogo de linhas geodésicas.

O primeiro trabalho de Aurel Voss é

“Interpretação geométrica da equação P (x, y, z)dx+Q(x, y, z)dy+R(x, y, z)dz = 0.”
de 1880 ([11]).

Fixando o ponto (x0, y0, z0) então a equação

P (x0, y0, z0)dx+Q(x0, y0, z0)dy +R(x0, y0, z0)dz = 0 (1)

define um plano ξ(x0,y0,z0) com coordenadas dx, dy, dz desde que

(P (x0, y0, z0), Q(x0, y0, z0), R(x0, y0, z0)) 6= (0, 0, 0). (2)

Variando (x0, y0, z0) temos um campo de planos ξ diferenciável desde que o campo
de vetores

η = (P,Q,R) (3)

seja diferenciável. Os pontos onde

η(x1, y1, z1) = (0, 0, 0) (4)

são as singularidades do campo de planos e neste caso ξ(x1,y1,z1) é o espaço (dx, dy, dz).

Se

η = (P,Q,R) = ∇f(x, y, z) = (fx, fy, fz), (5)

onde f é uma função diferenciável então ξ(x0,y0,z0) é o plano tangente da superf́ıcie
f(x, y, z) = 0 em (x0, y0, z0):
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Figura 1: Linhas assintóticas de um hiperbolóide de uma folha.

fx(x0, y0, z0)dx+ fy(x0, y0, z0)dy + fz(x0, y0, z0)dz = 0. (6)

Por exemplo, se

fk(x, y, z) = x2 + y2 − z2 + k (7)

então fk(x, y, z) = 0, k ∈ R define uma famı́lia de superf́ıcies composta por: uma
famı́lia de hiperbolóides de uma folha, uma famı́lia de hiperbolóides de duas folhas e
um cone que passa pela origem. O campo η = ∇fk possui uma única singularidade
na origem e define um campo de planos ξ em R3 − {(0, 0, 0)}. O campo de planos
ξ é dado por todos os planos tangentes da famı́lia de superf́ıcies fk(x, y, z) = 0. As
linhas assintóticas do campo de planos ξ são as linhas assintóticas de cada superf́ıcie
da famı́lia fk(x, y, z) = 0. Em um hiperbolóide de uma folha, cada uma das duas
famı́lias de retas o cobre totalmente. O cone é gerado por uma famı́lia de retas.

Se uma superf́ıcie regular contém um segmento de reta então a curvatura normal
da superf́ıcie na direção desta reta ao longo desta reta é igual a zero, assim uma
reta contida em uma superf́ıcie regular é uma linha assintótica desta superf́ıcie. Por
exemplo a superf́ıcie cúbica de Clebsch-Klein dada por

4x3 − 12xy2 + 3x2(z − 2) + 3y2(z − 2)− z2(4 + 7z) +
18 + z

5
= 0 (8)

possui 27 retas. Estas 27 retas são linhas assintóticas.
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Figura 2: Superf́ıcie cúbica de Clebsch-Klein.

Na região da superf́ıcie onde a curvatura de Gauss é positiva, as direções assintóticas
são direções complexas. A curvatura de Gauss dos hiperbolóides de duas folhas é
positiva.

Agora, se

ω = Pdx+Qdy +Rdz, (9)

então ω é uma 1-forma e o campo de planos

ξ = Ker(ω) (10)

é integrável se ω∧dω ≡ 0 (a ida do Teorema de Jacobi-Clebsch-Deahna-Frobenius).

[Carl Gustav Jacobi (1804-1851), Heinrich Deahna (1815-1844), Alfred Clebsch
(1833-1872)].

Mas

dω = (Qx − Py)dx ∧ dy + (Rx − Pz)dx ∧ dz + (Ry −Qz)dy ∧ dz (11)

e assim

ω ∧ dω = [(Ry −Qz)P + (Pz −Rx)Q+ (Qx − Py)R]dx ∧ dy ∧ dz. (12)
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Se η = (P,Q,R) é um campo de vetores em R3 então

ω ∧ dω = 〈∇ × η, η〉dx ∧ dy ∧ dz (13)

onde ∇× η é o rotacional de η.

Assim o campo de planos ξ = Ker(ω) é integrável se 〈∇ × η, η〉 ≡ 0.

Uma forma de contato em uma variedade diferenciável M3 de dimensão 3 é um
campo de planos ξ em TM3 sem singularidades definida globalmente por uma 1-
forma ω (ξ = Ker(ω)) e totalmente não integrável: ω ∧ dω jamais é igual a zero.

A história continua em [5], [6], [8], [9]), . . . .
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