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1. Resumo

Uma 1-forma λ definida numa variedade M de dimensão 2n + 1 é uma forma
de contato se λ ∧ (dλ)n define uma forma de volume em M . A forma de contato
determina uma distribuição tangente ξ = kerλ ⊂ TM , chamada de estrutura de
contato, e um campo de vetores Rλ, chamado de campo de Reeb, definido por
λ(Rλ) = 1 e dλ(Rλ, ·) = 0. O par (M, ξ = ker λ) é chamado de variedade de
contato co-orientável. O fluxo de Rλ em M é chamado de fluxo de Reeb associado
a λ.

Suponha agora que M tem dimensão 3. Dizemos que a estrutura de contato
ξ = kerλ é overtiwsted se existe um disco mergulhado D →֒ M tal que TpD =
ξp,∀p ∈ ∂D. Caso contrário, dizemos que ξ é tight. Esta definição é devida a
Y. Eliashberg. Uma classificação das estruturas de contato em S1 × S2 diz que
existe apenas 1 estrutura de contato tight a menos de difeomorfismos. Veja mais
em [1, 2, 3, 4].

O objetivo principal deste trabalho é estudar, conforme feito em [6], a existência
implicada de órbitas periódicas de fluxos de Reeb formas de contato tight em S1 ×
S2. Veja também [7]. Mais precisamente, provamos que a existência de certas
órbitas periódicas força a existência de infinitas outras órbitas periódicas.

Uma famı́lia de formas de contato em S1 × S2 é apresentada a seguir. Seja

[−1, 1] ∋ η 7→ (f(η), g(η)) ∈ R
2 \ 0,

uma curva suave tal que

• f(−1) > 0, g(−1) = 0, f(1) < 0, g(1) = 0.
• g(η) > 0, ∀η ∈ (−1, 1).
• (fg′ − gf ′)(η) > 0, ∀η.
• (f ′g′′ − g′f ′′)(η) > 0, ∀η.

Em S1 × S2, temos as coordenadas (t, θ, ϕ), em que t ∈ S1 e (θ, ϕ) ∈ R/2πZ ×
(0, π) são as coordenadas esféricas usuais em S2 = {x2 +y2 +z2 = 1} ⊂ R

3. Nestas
coordenadas, a 1-forma

λf,g := f(− cos ϕ)dt + g(− cos ϕ)dθ,

determina uma forma de contato em S1 × S2. A estrutura de contato induzida,
nesse caso, é tight. É posśıvel verificar que P1 := S1×(0, 0, 1) e P2 := S1×(0, 0,−1)
são órbitas periódicas do fluxo de Reeb associado a λf,g. Se f0(η) = −η e g0(η) =
1 − f2

0 (η), η ∈ [−1, 1], então a estrutura de contato kerλf0,g0
é denotada por ξ0.

Neste trabalho, provamos para o caso de S1 × S2 tight, uma versão do teorema
de Poincaré-Birkhoff para fluxos de Reeb em S3 tight apresentada em [6].
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Teorema 1.1. Seja λ uma forma de contato em S1 × S2 que induz a estrutura de

contato tight ξ0. Suponha que o link L := P1 ⊔P2 ⊂ S1 ×S2 é formado por um par

de órbitas periódicas do seu fluxo de Reeb. Então o fluxo de Reeb de λ admite um

número infinito de órbitas periódicas, cujas classes de homotopia no complementar

de L estão prescritas de acordo com o número de rotação de suas componentes.

A demonstração deste teorema faz uso da homologia de contato no complementar
do link L, um invariante constrúıdo a partir do fluxo de Reeb no complementar de
um número finito de órbitas periódicas. Mostramos que no caso do teorema acima,
este invariante é não-nulo para infinitas classes de homotopia no complementar de
L. Este fato implica a existência de infinitas órbitas periódicas.
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