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1 Resumo

Neste trabalho apresentaremos aspectos qualitativos das equações dife-
rencias impĺıcitas que modelam as Linhas de Curvaturas, na geometria dife-
rencial. Pode-se dizer que a teoria das linhas de curvaturas principais deu-se
inicio nos estudos de Monge G. em 1796, onde ele determina explicitamente
todas as linhas de curvaturas principais do elipsoide com três eixos diferen-
tes. Este é provavelmente o primeiro exemplo encontrado na literatura de
folheações com singularidades.

Se α é uma linha de curvatura de uma superf́ıcie M, em termos de uma
carta (u, v) em que a curva α é localmente escrita como u = u ◦α, v = v ◦α,
essas linhas de curvaturas são caracterizadas por uma equação diferencial
impĺıcita da forma (1):

L(u, v)dv2 +M(u, v)dudv +N(u, v)du2 = 0 (1)

Esta equação diferencial impĺıcita determina duas folheações F1 e F2

singulares que se cortam ortogonalmente em todos os pontos regulares. O
conjunto singular onde L(u, v) = M(u, v) = N(u, v) = 0 denotado por U
é constitúıdo de pontos denominados pontos umb́ılicos, estas folheações são
respectivamente denominas de Folheação Principais Minimal e Maximal da
superf́ıcie M. Já o conjunto {U ,F1,F2} é denominado Configuração Prin-
cipal da superf́ıcie M.

Essas configurações próximas aos pontos umb́ılicos foram determinadas
por Darboux [1], para classe de superf́ıcies anaĺıticas. Sob condições genéricas,
ele encontrou três tipos de comportamentos: D1 (uma única sela), D2 (um
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único nó entre duas selas) e D3 (três selas), chamados de Umb́ılicos Darbou-
xianos.

O resultado de Darboux foi novamente estudado por Gutierrez e Soto-
mayor [4], no contexto de estabilidade estrutural das linhas de curvaturas
principais de superf́ıcies regulares M2 imersas em R

3 de classe Cr, r ≥ 4.
Neste trabalho iremos fazer uma abordagem do trabalho de Gutierrez e

Sotomayor mostrando o uso do levantamento de Lie-Cartan como técnica de
desingularização e apresentar o resultado onde eles apresentam os 3 tipos
genéricos de configurações principais D1, D2 e D3, mostrados na figura 1.

(a) D1 (b) D2 (c) D3

Figura 1: Configuração dos pontos umb́ılicos Darbouxianos
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