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Resumo

Nesta seminário, nós iremos estudar as estrutras gradiente Einstein-
type as quais foram introduzidas por Anselli et al. em [1]. Além de
generalizar muitas outras estruturas bastante conhecidas, as estrutu-
ras gradiente Einstein-type podem ser obtidas por uma deformação
conforme de uma variedade Einstein harmônica, a qual será definida
no decorrer da apresentação. A apresentação será dividida em duas
partes, primeiramente nós estudamos um caso particular de estrutu-
ras gradiente Einstein-type (gradiente Ricci-harmônico solitons) em
variedades produto. Nós provamos resultados de trivialidade para as
funções potencial e torção quando estas atingir um máximo ou mı́nimo.
Além disso, fornecemos exemplos não triviais de GRHS considerando
a base e a fibra de um produto torcido conforme a um espaço semi-
Euclidiano invariante sob a ação de um grupo de translação de co-
dimensão um como feito em [5, 6]. Essa abordagem nos permite pro-
duzir infinitos exemplos de gradiente Ricci-harmônico solitons semi-
Riemanniano geodésicamente completo não presentes na literatura.
Em seguida, consideramos estruturas gradiente Einstein-type imersas

em um espaço produto torcido do tipo M
n+1

= I ×f M
n, com função

potencial dada pela função altura h = πI ◦ ϕ, onde ϕ é uma imersão

isométrica ϕ : Σn −→ M
n+1

, I ⊂ R, Mn uma variedade Riemanniana
e f : I −→ (0,∞) uma função suave estritamente positiva. Primei-
ramente, investigamos as condições para que uma estrutura gradiente
Einstein-type imersa em um produto torcido seja mı́nima, totalmente
umb́ılica ou totalmente geodésica, generalizando alguns resultados en-
contrados em [2, 3, 4]. Além disso, fornecemos resultados de triviali-
dade para a função potencial h e o mapa suave u. Finalmente, carac-
terizamos as hipersuperf́ıcies rotacionais que possuem uma estrutura

1



gradiente Einstein-type em R×f Q(c)n, onde Q(c) é um espaço forma
de curvatura seccional c ∈ {−1, 0, 1}.
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