
Caṕıtulo 5

Geometria Diferencial

Na disciplina de Geometria Diferencial estudamos as propriedades lo-
cais de curvas e superf́ıcies, com uso de técnicas de Cálculo Diferencial. Por
propriedades locais entendemos as caracteŕısitcas geométricas da curva
ou superf́ıcie na vizinhança de um ponto. Na Geometria Diferencial
Clássica, os trabalhos pioneiros de Euler, C. Monge e Gauss foram feitos
no espaço euclidiano 3D. No entanto, no século 20, outros espaços nos quais
o conceito de “distância absoluta” não é presente, como o espaço afim, tem
sido utilizados. Somente os conceitos de “distância relativa” e paralelismo
são, de fato, relevantes no estudo desta Geometria. Vimos no Caṕıtulo 3
que, neste caso, o vetor pode ser uma representação apropriada.

Antes de apresentarmos as principais propriedades locais de curvas e su-
perf́ıcies com uso de vetores, introduziremos na Seção 5.1 algumas noções
sobre derivadas de funções vetoriais. Na seção 5.2 apresentamos as princi-
pais propriedades geométricas diferenciais de curvas. Na sequência,
mostramos as caracteŕısitcas intŕınsicas e extŕınsicas dos pontos sobre
uma superf́ıcie regular na seção 5.3.

5.1 Derivadas de Funções Vetoriais

Como já vimos no Caṕıtulo 3, dado um ponto fixo, O, podemos descrever
todos os pontos P de uma curva com uso de um vetor-posição que varia em
função de um parâmetro u

~r(u) = −−→
OP (u),

se considerarmos que a cada valor de u corresponde um ponto P (u). Com
isso, temos uma função vetorial ~r(u).
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Exemplo 5.1 A equação de um segmento dada por

~r(u) =


 x(u)

y(u)
z(u)


 = (1− u)


 x1

y1

z1


 + u


 x2

y2

z2


 , u ∈ [0, 1]

é uma função vetorial.

Exemplo 5.2 As curvas de Bézier e B-Splines são funções vetoriais defi-
nidas, respectivamente, sobre a base de Bernstein e a de Base.

Exerćıcio 5.1 Escreva a formulação de uma curva de Bézier cúbica no
espaço 2D, 3D e 4D.

O parâmetro u pode ser o comprimento (de arco) de um ponto fixo
até o ponto P (u) ou o ângulo. A conhecida equação paramétrica de uma
circunferência plana de raio R

~r(θ) =
[

x(θ)
y(θ)

]
=

[
Rcosθ
Rsenθ

]

é, por exemplo, uma função vetorial em termos do ângulo do vetor-posição
~r.

Uma função vetorial pode ser diferenciada da mesma forma como se
diferencia uma função real, ou seja,

~r(u + ∆u) = ~r + ∆~r,

Se o vetor ∆~r
∆u tende a um mesmo valor limite (tanto à direita quanto

à esquerda) quando ∆u tende a zero, dizemos então que a função vetorial
~r(u) é diferenciável e o limite é a derivada:

~̇r =
d~r

du
= lim∆u→0

∆~r

∆u
= lim∆u→0

~r(u + ∆u)− ~r(u)
∆u

.

As regras de derivação são as mesmas das de funções reais, ou seja,
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1. para o produto escalar entre duas funções vetoriais: ˙~r · ~s = ~r · ~̇s + ~̇r · ~s
2. para o produto vetorial entre duas funções vetoriais: ˙~r × ~s = (~r× ~̇s)+

(~̇r × ~s)

3. para o produto de uma função vetorial por uma funçào real m(u):
ȧ~r = m~̇r + ṁ~r.

A partir destas regras de derivação, podemos inferir que uma função
vetorial de magnitude constante (comprimento fixo) é sempre perpendicular
à sua derivada, já que

˙~r · ~r = 2~r · ~̇r

Exerćıcio 5.2 Quando uma part́ıcula desloca ao longo de uma órbita circu-
lar, qual é a direção do seu vetor-velocidade? E se o vetor-velocidade tiver
a magnitude constante, qual é a direção da sua aceleração?

Resta agora ver se há, além do uso de conceito de limites, um proce-
dimento mais prático para determinar a derivada de uma função vetorial.
Para isso, basta lembrarmos que os três vatores de base Cartesiana (três
vetores unitários e ortogonais entre si) são constantes, e portanto, as suas
derivadas são nulas. Assim,

~̇r =
(x~i + y~j + z~k)

du
= ẋ~i + ẏ~j + ż~k = (ẋ, ẏ, ż).

Ou seja, os componentes da derivada de uma função vetorial são as derivadas
dos componentes do vetor.

Exerćıcio 5.3 Mostre que a direção das derivadas nos pontos extremos de
uma curva de Bézier coincide que a direção dos respectivos segmentos ex-
tremos do seu poĺıgono de controle.

Uma função vetorial é dita diferenciável se ela admite em todos os
pontos derivadas de todas as ordens. Essas derivadas são, portanto, neces-
sariamente cont́ınuas.

Exerćıcio 5.4 Mostre que a curva dada por

1. ~r(u) = (u2, u2), u ≥ 0

2. ~r(u) = (u2,−u2), u ≤ 0

é de classe C1, porém não de classe C2.
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Exerćıcio 5.5 Dadas as duas aplicações

1. ~r(u) = (u3, u2), u ∈ <
2. ~r(u) = (u, |u|), u ∈ <

Qual das duas é uma curva parametrizada diferenciável? Justifique.

Exerćıcio 5.6 Uma curva de Bézier de grau n é diferenciável? Justifique.

5.2 Curvas

A forma mais simples para definir uma função vetorial ~r é mover o seu
extremo P ao longo de uma curva, denominada curva parametrizada.

Definição 5.1 Uma curva parametrizada diferenciável é uma aplicação
diferenciável ~r: I → <3 de um intervalo aberto I ⊂ < da reta < em <3,
ou seja, as funções reais x(u), y(u) e z(u) da aplicação ~r, que leva cada
ponto u ∈ I em um ponto ~r(u) = (x(u), y(u), z(u)), tem derivadas um certo
número de vezes (diferenciáveis). Se ~ru(u) 6= 0 para ∀u ∈ I, dizemos ainda
que a curva é regular. Se as funções x(u), y(u), z(u) possuem derivadas
cont́ınuas até a ordem k, dizemos que a curva é de classe Ck.

Se indicarmos com xu(u) a derivada primeira de x(u) em u ∈ I, o vetor
(xu(u), yu(u), zu(u)) = ~ru(u) do vetor-posição ~r(u) é denominado o vetor
tangente (ou vetor velocidade) da curva ~r em u. A imagem ~r(I) ⊂ <3 é
chamado traço de ~r.

Exemplo 5.3 A curva parametrizada diferenciável ~r(u) = (acosu, asenu, bu),
u ∈ <, tem por traço uma hélice de passo 2πb sobre o cilindro x2+y2 = a2; o
parâmetro u mede o ângulo que faz o eixo Ox com a projeção sobre o plano
xOy da reta que liga O a ~r(u).

Se escolhermos um outro parâmetro w, o vetor tangente ~t(w) será

~t(w) = ~rw = ~ru du

dw
= ~t(u)

du

dw
, (5.1)

diferindo do vetor tangente ~t(w) apenas por um fator escalar du
dw . Ou seja, a

direção dos vetores tangentes em cada ponto independe da parametrização
escolhida.
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t(u)

Exerćıcio 5.7 Derive a representação de uma hélice em coordenadas car-
tesianas. Mostre que a projeção ortográfica desta curva sobre um plano que
contém o eixo, em torno do qual a curva se progride, é uma senóide.

Exerćıcio 5.8 Obtenha a representação parametrizada da curva descrita
por um ponto sobre um disco circular de raio unitário que gira sem escorregar
sobre uma reta no plano do disco.

Dada uma sequência de m pontos de uma curva: ~r(u0), · · ·, ~r(ui), · · ·,
~r(um). O comprimento de corda S da curva de ~r(u0) até ~r(um) é definida
por

S =
i=m−1∑

i=0

|∆~r(ui)| =
i=m−1∑

i=0

|~r(ui+1)− ~r(ui)| =
i=m−1∑

i=0

|~r(ui+1)− ~r(ui)
∆u

|∆u

Quando Deltau tende a zero, o fator ~r(ui+1)−~r(ui)
∆u converge para o vetor-

tangente ~ru. Se este vetor-tangente for definido em todos os pontos da
curva, podemos obter o comprimento da curva como limite de soma destes
pequenos segmentos |~ru|

s = s(u) =
∫ u

u0

|~ru|du , u ∈ I. (5.2)

A grandeza s é, por definição, o comprimento de arco da curva. Pode
acontecer que o parâmetro de uma curva já seja o seu comprimento de arco,
a partir de um dado ponto ~r(u0). Outros conceitos que se seguem serão
introduzidos em termos da derivada desta grandeza. Veremos que a origem
do comprimento de arco, ~r(u0), não é essencial.

Exerćıcio 5.9 Reparametrize a seguinte hélice

~r(u) = (a cos u, a sin u, cu)

em comprimento de arco.



IA841 — notas de aula — FEEC — 2o SEM/2006 (Ting) 105

O vetor unitário na direção da tangente à curva num ponto ~r(u) qual-
quer é dado por

~t(u) =
~ru

|~ru| . (5.3)

No entanto, se a curva for parametrizada pelo comprimento de arco s, então
ds
du = ds

ds = |~rs| = 1, ou seja, o seu vetor-tangente é sempre um vetor unitário

~t(s) =
~rs

|~rs| = ~rs. (5.4)

Isso nos leva a concluir que valores igualmente espaçados do parâmetro s
levam aos pontos igualmente espaçados ao longo da curva ~r.

Exerćıcio 5.10 Dadas as duas representações paramétricas de uma circun-
ferência:

1. (rcost, rsent)

2. (t,
√

r2 − t2)

Plote alguns pontos da curva considerando espaçamentos iguais para os ve-
lore t em ambos os casos. Compare os resultados.

Aplicação 5.1 Em Modelgam Geométrica um clássico problema é determi-
nar uma curva qua interpole ou aproxime uma dada sequência de (n + 1)
pontos Pi. Este problema, conhecido como Curve Fitting, pode ser dividido
em dois sub-problemas:

1. escolher uma parametrização para a curva a ser determinada, ou seja,
o valor ui correspondente a cada Pi;

2. determinar os pontos de controle da curva (de interpolação ou aproxi-
mada) que satisfaça as restrições Pi(ui).

Idealmente, o comprimento de arco é a melhor parametrização, porque ele
mantém a proporção entre os espaçamentos do domı́nio (intervalo) e do
contra-domı́nio (curva). No entanto, não se consegue determinr o compri-
mento de arco entre dois pontos de uma curva desconhecida. Uma alter-
nativa é utilizar o comprimento de corda para obter uma parametrização,
como ilustra os seguintes exemplos:
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1. Dados 5 pontos P (u) sobre um plano: (0, 0), (1.5, 2), (3, 2.5), (4.5, 2),
(6, 0). Uma posśıvel parametrização seria que os pontos correspondam,
respectivamente, aos {0.0, 0.31, 0.5, 0.81, 1.0} no intervalo [0, 1.0], já
que

|∆~r(u1)| =
√

(1.5− 0)2 + (2− 0)2 = 2.5
|∆~r(u2)| =

√
(3.0− 1.5)2 + (2.5 − 2.0)2 = 1.58

|∆~r(u3)| =
√

(4.5− 3.0)2 + (2.0 − 2.5)2 = 1.58
|∆~r(u4)| =

√
(6.0− 4.5)2 + (0− 2.0)2 = 2.5

e ∑
|∆~r(ui)| = 8.16.

2. Dados 5 pontos P (u) sobre um plano: (0, 0), (2, 6), (4, 3), (6, 6) e
(8, 6). Uma posśıvel parametrização para o intervalo [0, 3] seriam os
valores {0.0, 1.22, 1.92, 2.61, 3.0}. Neste caso, multiplicamos os valores
normalizados, obtidos de forma análoga ao item anterior, por 3.0.

Para interpolarmos ou aproximarmos a sequência de pontos Pi(ui) de-
vidamente paramerizados, podemos utilizar qualquer uma das funções po-
linomiais (monomiais ou as apresentadas na Seção 3.4). No entanto, em
termos da complexidade de memória, a representação na base monomial e
na base de Bernstein requer muito mais espaço que a representação em Ba-
sis. Por exemplo, (3n+1) pontos de controle são necessários para um spline
de Bézier cúbico contra (n + 1) pontos para um B-Spline cúbico. Portanto,
é comum utilizar esta última classe de curvas

P (u) =
n+1∑
j=1

PjNj,k(u).

como interpolantes. Devemos então calcular, para cada valor ui as funções
de base Ni,k(ui) e substitúı-las na equação de cada ponto Pi(ui), obtendo
um sistema de equações com os pontos de controle Pj como incógnitas.
Se o número de pontos de controle for igual ao número de equações (ou
o número de pontos conhecidos) dizemos que o problema é um problema de
interpolação, senão ele é considerado um problema de aproximação.

Exemplo 5.4 Consideremos que os cinco pontos do primeiro item da Aplicação 5.1
sejam pontos sobre uma curva de B-Spline quadrática (k = 3) definida por
um poĺıgono de controle constitúıdo por 4 pontos e que os dois pontos ex-
tremos sejam coincidentes como os pontos extremos da curva. Neste caso,
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optamos ainda por um vetor de nós uniforme {0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 2.0}
para determinar os valores das funções Ni,3(u). Com isso, obtivemos

P (0.0) = 1.0P1

P (0.62) = 0.15P1 + 0.662P2 + 0.188P3

P (1.0) = 0.5P2 + 0.5P3

P (1.62) = 0.188P2 + 0.662P3 + 0.15P4

P (2.0) = 1.0P4

Uma posśıvel solução seriam os pontos (0.0), (0.788, 2.414), (5.212, 2.414),
(6.0, 0.0).

Exerćıcio 5.11 Verifique a solução do Exemplo 5.4.

Exerćıcio 5.12 Determine uma curva de B-Spline quadrática definida pelos
5 pontos de controle, de forma a interpolar os 5 pontos do Exemplo 5.4.

Exerćıcio 5.13 O que aconteceria com a forma das curvas no Exemplo 5.4
e no Exerćıcio 5.12 se o vetor de nós for também definido em função dos
comprimentos de corda?

Sendo |~t(s)| = 1, a sua derivada ~ts é perpendicular ao vetor ~t(s), e
portanto, normal à curva. O vetor unitário

~n =
~ts

|~ts|
é chamado vetor normal da curva em s. O módulo |~ts| da derivada segunda
do vetor-posição ~r(s) mede o grau de variação do ângulo que as tangentes
vizinhas fazem com a tangente ~t(s). Este número positivo chama-se a cur-
vatura de ~r(s)

κ(s) = |~ts|, (5.5)

O valor absoluto do inverso da curvatura, ρ(s) = 1
k(s) , é o raio da circun-

ferência que passa por ~r e por dois outros pontos consecutivos da curva.
Portanto, ρ(s) é chamado raio de curvatura e a circunferência que passa
pelos três pontos consecutivos de ćırculo osculador. O ponto com k = 0,
ou ρ = inf, é um ponto de inflexão. Vale a pena comentar que para o
caso particular das curvas planas, é posśıvel associar um sinal à curvatura
k, quando se fixar como base (ortonormal) {~t,~n}, ou seja,

~ts = κ(s)~n(s)
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Exerćıcio 5.14 Mostre que a curvatura de um ćırculo de raio R e de um
plano é 1

R e 0, respectivamente.

O vetor unitário ~b perpendicular ao plano que contém ~t e ~n, isto é

~b = ~t× ~n, (5.6)

é a binormal da curva. Observe que ~bs

~bs = ~ts × ~n + ~t× ~ns = ~t× ~ns

é paralelo a ~n e podemos escrever

~bs = τ~n.

O módulo |~bs| é a taxa de variação do plano, cujo vetor normal é ~n, em uma
vizinhaça de s. O escalar τ(s) é denominado a torção da curva em s, que
pode ser expressa em termos da derivada primeira ~r′, da derivada segunda
~r′′ e da derivada terceira ~r′′′ em relação ao comprimento de arco s

τ(s) = −~n(~t× ~n)s = −~n(~t× ~ns)
= (−κ−1~r′′)(~t× (−κ−1~r′′)s)
= −κ−2(~t~r′′~r′′′)

=
~r′~r′′~r′′′

~r′′~r′′
(5.7)

Como

~r′ =
d~r

ds
=

d~r

du

du

ds
= ~ruus

~r′′ = ~ruu(us)2 + ~ruuss

~r′′′ = ~ruuu(us)3 + 3~ruuususs + ~ruusss,

podemos derivar as expressões de curvatura e torção de um vetor-posição ~ru

parametrizada por um parâmetro u qualquer

κ(u) =
|~ru × ~ruu|
|~ru|3

τ(u) =
det(~ru, ~ruu, ~ruuu)

|~ru × ~ruu|2 .

Aplicação 5.2 Em muitas aplicações de Modelagem Geométrica, é impor-
tante que as figuras geométricas modeladas sejam fair. De acordo com os
autores Su e Liu, uma curva é fair , se, em termos de Geometria Diferencial,
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1. ela é diferenciável de classe 2 em todos os pontos;

2. não contém pontos de inflexão; e

3. sua curvatura varia de forma suave.

Uma forma de avaliar fairness de uma curva seria plotar a função da sua
curvatura e de sua torção, se ela não for plana.

Exerćıcio 5.15 Avalie, visualmente, a curvatura de um spline constitúıdo
pelos três segementos de curvas, plotando a função de curvatura:

1. P (u) = (2u2 − 3u2 + 1)
[

0
0

]
+ (−2u3 + 3u2)

[
1
1

]
+ (u3 − 2u2 +

u)
[

1
1

]
+ (u3 − u2)

[
0.505
−0.148

]
;

2. P (u) = (2u2 − 3u2 + 1)
[

1
1

]
+ (−2u3 + 3u2)

[
2
−1

]
+ (u3 − 2u2 +

u)
[

0.505
−1.148

]
+(u3−u2)

[
0.505
−0.148

]
; P (u) = (2u2−3u2+1)

[
2
−1

]
+

(−2u3 + 3u2)
[

3
0

]
+ (u3 − 2u2 + u)

[
0.505
−0.148

]
+ (u3 − u2)

[
1
1

]
;

Os três vetores unitários e ortogonais ~t, ~n e ~b formam um sistema de
coordenadas retangulares positivo para cada ponto ~r(u). Esse sistema é
conhecido como triedro móvel ou triedro de Frenet de ~r. A orientação
do triedro varia de acordo com o parâmetro u. E essa variação pode ser
computada em termos da base do triedro através das fórmulas de Frenet-
Serret:

~ts = +κ~n

~ns = −κ~t +τ~b
~bs = −τ~n

(5.8)

O plano osculador da curva num ponto ~r(u) é o plano que contém a
tangente e a normal principal em ~r(u).

O plano normal é o plano perpendicular à tangente em ~r(u).
O plano retificador é a perpendicular à normal principal.

Exerćıcio 5.16 Dada a curva parametrizada

~r = (a cos
s

c
, a sin

s

c
, b

s

c
), a ∈ <,

onde c2 = a2 + b2.
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1. Mostre que o parâmetro s é o comprimento de arco.

2. Determine a curvatura e a torção de ~r.

3. Determine o plano osculador de ~r.

4. Mostre que a reta que contém ~n encontra o eixo Oz sob um ângulo
constante igual a π

2 .

5. Mostre que a tangente a ~r faz um ângulo constante com o plano xy

Teorema 5.1 (Teorema Fundamental da Teoria Local das Curvas)
: Dadas as funções diferenciáveis k(s) > 0 e τ(s), s ∈ I, existe uma curva
parametrizada regular ~r: I → <3, tal que s é o comprimento de arco, k(s)
é a curvatura e τ(s) é a torção de ~r. Além disso, qualquer outra curva
satisfazendo as mesmas condições, difere de ~r por um movimento ŕıgido.

A continuidade de uma função ~r(u) = (x(u), y(u), z(u)) é expressa em
função das derivadas de x(u), y(u) e z(u), isto é, ~ru = (xu, yu, zu). Quando
uma curva é constitúıda por dois pedaços de curvas paramétricas, (x1(u), y1(u), z1(u)),
u ∈ [0, 1] e (x2(u), y2(u), z2(u)), u ∈ [0, 1], e tiverem parametrizações distin-
tas, elas podem ter derivadas distintas mesmo que sejam geometricamente
cont́ınuas. Dáı surgiu a noção de continuidade geométrica de ordem
k, denotado por Gk. para referir o tipo de contato de duas curvas. Duas
curvas são Gk quando, em parametrização de comprimento de arco, elas são
Ck.

Exemplo 5.5 Os 2 segmentos dados por p1(u) = (12u, 9u, 0) e p2(u) =
(4(u+3), 3(u+3), 0), u ∈ [0, 1], são cont́ınuos em p1(1) e p2(0), mas p1

u(1) 6=
p2

u(0).

Aplicação 5.3 Embora o uso de interpolantes B-Splines seja teoricamente
atrante, pois os resultados seriam sempre curvas parametrizadas diferenciáveis,
na prática os dados a serem interpolados dificilmente apresentem uma confi-
guração que favoreçam os métodos númericos conhecidos para interpolação.
Neste caso, recomenda-se relaxar a condição de diferenciabilidade para a
condição de continuidade geométrica. Supomos dois segmentos de curvas
parametrizados c1(u), u ∈ [u0, u1], e c2(v), v ∈ [v0, v1]. Em relação a um
ponto P , estes dois segmentos são

• G0 cont́ınuos, se c1(u1) = c2(v0);



IA841 — notas de aula — FEEC — 2o SEM/2006 (Ting) 111

• G1 cont́ınuos, se adicionalmente satisfizer αcu
1 (u−1 ) = cv

2(v
+
0 ), onde

os sinais + e − denotam, respectivamente, o lado direito e o lado
esquerdo do ponto P ;

• G2 cont́ınuos, se adicionalmente satisfizer α2cuu
1 (u−1 ) + α21c

u
1(u−1 ) =

cvv
2 (v+

0 ); e

• G3 cont́ınuos, se adicionalmente satisfizer α3cuu
1 (u−1 ) + α32c

uu
1 (u−1 ) +

α31c
u
1 (u−1 ) = cvvv

2 (v+
0 ).

A condição para a continuidade G2 envolve as derivadas segundas que estão
relacionadas com o invariante geométrico k (curvatura), enquanto a condição
para a continuidade G3 requer as derivadas terceiras que caracterizam o in-
variante geométrico τ (torção). Portanto, alguns autores referem estas duas
condições como condição de continuidade em curvatura e condição
de continuidade em torção.

Exerćıcio 5.17 Mostre que os dois segmentos de curvas

1. c1(u) = (u2 − 2u + 2, u3 − 2u2 + u), u ∈ [0, 1]

2. c2(u) = (u2 + 1, u3), u ∈ [0, 1]

se encontram no ponto c1(1) = c2(0) com uma continuidade C1, mas não
G1. Dê um exemplo com continuidade G1, mas não C1.

Exerćıcio 5.18 Derive as condições para que os dois segmentos de curvas
de Bézier cúbicas sejam G1 (continuidade em tangente), G2 (continuidade
em curvatura) e G3 (continuidade em torção).

Exerćıcio 5.19 Determine um spline constitúıdo pelos dois segmentos de
curvas de Bézier que interpole os três pontos (0, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1).

5.3 Superf́ıcies

Dada uma aplicação ~r:U ⊂ <2 → <3, onde U é um aberto de <2, diremos
que ~r é diferenciável em q ∈ U se, escrevendo ~r na forma parametrizada

~r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) ∈ U,

as funções x(u, v), y(u, v), z(u, v) possuem derivadas parciais cont́ınuas de
todas as ordens em q. Diremos que ~r é diferenciável em U , se é diferenciável
para todo q ∈ U .
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Dada ainda uma curva parametrizada diferenciável α: (−ε, ε) → U , com
α(0) = q ∈ U e α′(0) = (x′(q), y′(q), z′(q)). A curva β = ~r◦α é uma aplicação
de (−ε, ε) em <3, que satisfaz as condições β(0) = ~r(q) e (x′(q), y′(q), z′(q)) =
β′(0).

Definição 5.2 Um subconjunto S ⊂ <3 é uma superf́ıcie regular se, para
cada ponto p = (u, v) ∈ S, existe uma vizinhaça V de p em <3 e uma
aplicação ~r:U → V ∩ S de um aberto U ⊂ <3 sobre V ∩ S ⊂ <3, tais que:

1. ~r é diferenciável.

2. ~r tem uma inversa ~r−1:V ∩ S → U cont́ınua.

3. Para todo q ∈ U , a vizinhaça de ~r(q) tem dimensão 2, ou seja, o vetor
normal é definido.

A aplicação ~r é chamada uma parametrização em uma vizinhaça de p. A
vizinhaça de V ∩ S de p em S é chamada uma vizinhança coordenada.
As coordenadas (u, v) são denominadas coordenadas curviĺıneas.

Exerćıcio 5.20 Esboce uma superf́ıcie que não seja regular.

Exerćıcio 5.21 Mostre que uma superf́ıcie de Bézier quadrática é uma su-
perf́ıcie regular.

Exerćıcio 5.22 Mostre que o toro dado por ((r cos u + a) cos v, (r cos u +
a) sin v, r sin u) é uma superf́ıcie regular. É posśıvel cobrir o toro com uma
única vizinhança coordenada? Justifique.

Definição 5.3 O plano tangente de ~r num ponto qualquer dado ~r(u0, v0)
é o plano que contém todos os vetores tangentes no ponto ~r(u0, v0) das curvas
parametrizadas diferenciáveis ~r(u(t), v(t)) que passam por ~r(u0, v0). Este
plano é o plano que tem maior contato com a superf́ıcie ~r dentre aqueles que
passam pelo ponto ~r(u0, v0).

O vetor normal de ~r em ~r(u0, v0) é o vetor perpendicular ao plano
tangente a ~r nesse ponto expresso por

~N =
~ru × ~rv

|~ru × ~rv| (5.9)
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Se reparametrizarmos ~r, substituindo as coordenadas curviĺıneas (u, v)
por (u, v), os vetores ~ru e ~rv são relacionados com os vetores ~ru e ~rv pelas
expressões

~ru = ~ru ∂u

∂u
+ ~rv ∂v

∂u

~rv = ~ru ∂u

∂v
+ ~rv ∂v

∂v
.

O vetor normal, por sua vez, segue a seguinte regra de transformação

~ru × ~rv =
[

∂u
∂u

∂v
∂u

∂u
∂v

∂v
∂v

]
(~ru × ~rv).

Para que o vetor normal não se anule após a transformação, é necessário que
o determinante da matriz jacobina seja diferente de zero.

O elemento linear de uma curva α(t) = ~r(u(t), v(t)), sobre a superf́ıcie
~r é dada pela Primeira Forma Quadrática

ds2 = dα · dα = Edu2 + 2Fdudv + Gdv2, (5.10)

onde

E = ~ru · ~ru

F = ~ru · ~rv

G = ~rv · ~rv,

ou seja, a distância ds entre dois pontos vizinhos, ~r(u, v) e ~r(u+ du, v + dv),
dependem da direção (du, dv) e dos coeficientes E, F e G. Estes coeficientes,
por sua vez, são dependentes das coordenadas cuviĺıneas (u, v) selecionadas.
Como F = ~ru · ~rv, quando as curvas coordenadas forem ortogonais, F = 0.
As derivadas destes coeficientes podem ser obtidas, respectivamente, por

Eu = 2~ru · ~ruu

Ev = 2~ru · ~ruv

F u = F v = ~ru · ~rvu + ~ruu · ~rv

Gu = 2~rv · ~rvv,

Gv = 2~rv · ~rvu,

Exerćıcio 5.23 Determine a primeira forma quadrática de um cilindro reto
constrúıdo sobre o ćırculo x2 + y2 = 1: ~r = (cos u, sin u, v), 0 < u < 2π e
−1 < v < 1. Qual é o ângulo entre as curvas coordenadas u e v? Qual é a
área do cilindro?
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Os coeficientes da Primeira Forma Quadrática seguem as mesmas regras
de tensores sob uma transformação de coordenadas válida

E′ = E
∂u

∂u

∂u

∂u
+ F

∂u

∂u

∂v

∂u
+ F

∂v

∂u

∂u

∂u
+ G

∂v

∂u

∂v

∂u

F ′ = E
∂u

∂u

∂u

∂v
+ F

∂u

∂u

∂v

∂v
+ F

∂v

∂u

∂u

∂v
+ G

∂v

∂u

∂v

∂v

= E
∂u

∂v

∂u

∂u
+ F

∂u

∂v

∂v

∂u
+ F

∂v

∂v

∂u

∂u
+ G

∂v

∂v

∂v

∂u

E′ = E
∂u

∂v

∂u

∂v
+ F

∂u

∂v

∂v

∂v
+ F

∂v

∂v

∂u

∂v
+ G

∂v

∂v

∂v

∂v
;

portanto, são também conhecidos como componentes do tensor métrico.
O conhecimento dos tensores métricos permite tratar as questões métricas

de uma superf́ıcie regular, sem referência ao espaço ambiente R3. Muitas
propriedades geométricas locais de uma superf́ıcie podem ser expressas em
termos da Primeira Forma Fundamental. O estudo destas propriedades é
conhecida como Geometria Intŕınseca da superf́ıcie, isto é, proprieda-
des que “podem ser medidas sem precisar sair da superf́ıcie”. Em algu-
mas referências, estas propriedades são denominadas de propriedades in-
variantes sob curvamento (bending invariant). Entre as propriedades
intŕınsecas citam-se:

1. o comprimento de arco s de uma curva ~r(u(t), v(t)) sobre S

s(t) =
∫ t

0

√
Edu2 + 2Fdudv + Gdv2du (5.11)

2. o ângulo α entre duas curvas coordenadas de um sistema ~r(u, v) de
coordenadas locais é dado por

cos α =
F√
EG

(5.12)

3. a área de uma região limitada Q de uma superf́ıcie regular é obtida
através

A(Q) =
∫

Q

√
EG− F 2dudv. (5.13)

Exerćıcio 5.24 Mostre que um cilindro e um plano são localmente isométricas.
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O vetor de curvatura ~k de uma curva sobre a superf́ıcie ~r pode ser de-
composta em dois componentes: um sobre o plano tangente e o outro, na
direção do vetor normal. O componente na direção do vetor normal, ~kn é
definido como vetor de curvatura normal e o outro, ~kg, é chamado vetor
de curvatura geodésica.

O vetor de curvatura geodésica é perpendicular ao vetor tangente ~t da
curva α(s), parametrizada em comprimento de arco s,

~kg = κg
d~t

ds
.

Dessa expressão pode-se derivar uma equação para a curvatura geodésica
que envolve somente os tensores métricos, as suas primeiras derivadas e
as derivadas das coordenadas curviĺıneas até segunda ordem. Portanto, a
curvatura geodésica é também uma caracteŕısitca intŕınsica.

A curvatura normal κn de uma curva C sobre S passando por um
ponto dado qualquer ~r(u0, v0) e tangente a um vetor v (pertencente ao plano
tangente) é dado por

κn = κcosθ, (5.14)

onde κ é a curvatura de C em ~r(u0, v0) e cos θ é o produto escalar entre o
vetor normal a C (~n) e o vetor normal a S ( ~N). O valor κn pode ser também
expresso pela Segunda Forma Quadrática

κn = −d ~N · d~α = edu2 + 2Mdudv + Ndv2, (5.15)

onde

e = − ~Nu · ~ru = N · ~ruu

f = − ~Nv · ~ru = N · ~ruv

g = − ~Nv · ~rv = N · ~rvv,

ou seja, a curvatura normal da curva na direção dada pelos dois pontos vizi-
nhos ~r(u, v) e ~r(u+du, v+dv) depende da direção (du, dv) e dos coeficientes
e, f e g. Estes coeficientes, por sua vez, são dependentes das coordena-
das cuviĺıneas (u, v) selecionadas. Como f = ~N · ~ruv, quando as curvas
coordenadas forem ortogonais, f = 0.

Observe que ~Nu e ~Nv pertencem ao plano tangente em p(u0, v0). Pode-
mos escrevê-los como combinação linear dos vetores ~ru e ~rv:

(
Nu

Nv

)
=

(
a11 a21

a12 a22

)(
~ru

~rv

)
(5.16)
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Como d ~N(dα) = ~N ′(u(t), v(t)) = Nudu + Nvdv, então

dN(dα) =
(

~ru ~rv
) (

a11 a12

a21 a22

)(
du
dv

)
(5.17)

o que mostra que dN(dα) na base {~ru, ~rv} é dada pela matriz A = (aij), i, j =
1, 2, ou seja, a variação do vetor normal entre dois pontos vizinhos ~r(u, v)
e ~r(u + du, v + dv), nesta base, depende da matriz A. Os autovalores e os
autovetores da matriz A são denominados, respectivamente, as curvaturas
principais (k1 e k2, onde k1 > k2) e as direções principais (e1 e e2).

O determinante de A é chamado a curvatura gaussiana K da superf́ıcie
S em p(u0, v0) e a metade do traço da matriz é denominado a curvatura
média H. Em termos das curvaturas principais podemos escrever

K = k1k2 H =
k1 + k2

2
(5.18)

e em termos dos coeficientes das primeira e segunda formas quadráticas
temos

K =
eg − f2

EG− F 2
H =

Eg + Ge− 2Ff

2(EG − F 2)
. (5.19)

Exerćıcio 5.25 Determine a curvatura média H em qualquer ponto sobre
uma helicóide (u cos v, u sin v, cu2).

Exerćıcio 5.26 Determine a curvatura Gaussiana dos pontos do toro ((a+
r cos u) cos v, (a + r cos u) sin v, r sin u).

O conhecimento das curvaturas principais em ~r(u0, v0) permite também
calcular facilmente a curvatura normal. Seja ~v um vetor tangente, tal que
|~v| = 1, e sejam e1 e e2 (autovetores) a base do plano tangente em ~r(u0, v0).
Então

v = cosαe1 + senαe2, (5.20)

onde α é o ângulo de e1 a ~v. A curvatura normal kn na direção de ~v na base
{e1, e2} pode ser então dada pela fórmula de Euler

kn = −dN(v) · v = k1cos
2α + k2sen

2α. (5.21)

Dividindo a equação pelo kn obtemos

1 = k1(
cosα√

kn

)2 + k2(
senα√

kn

)2. (5.22)

A cônica representada por esta equação é conhecida como indicatriz de
Dupin em ~r(u0, v0).

Um ponto dado qualquer ~r(u0, v0) sobre S é chamado:
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eĺıptico : se k1k2 > 0, ou seja a indicatriz de Dupin é uma elipse.

hiperbólico : se k1k2 < 0, ou seja a inidcatriz de Dupin é um par de
hipérboles conjugadas.

parabólico : se k1 = 0 ou k2 = 0, ou seja a indicatriz de Dupin degenera
em um par de retas paralelas.

umb́ılico : se k1 = k2, ou seja a indicatriz de Dupin degenera em uma
circunferência.

planar : se k1 = k2 = 0. Nesse caso a indicatriz de Dupin não é definida.

Exerćıcio 5.27 Classifique os seguintes pontos em eĺıptico, hiperbólico, pa-
rabólico e planar:

1. O ponto (0, 0, 0) do parabolóide z = x2 + ky2.

2. O ponto (0, 0) da superf́ıcie (u, v, v2 − u2).

3. Todos os pontos sobre uma esfera.

4. Todos os pontos de um plano.

Os dois vetores ~ru e ~rv sobre o plano tangente, em conjunto com o vetor
normal à superf́ıcie ~n, formam uma base bem similar ao triedro de Frenet
definido para curvas espaciais. Chamamos esta base de triedro móvel.
Enquanto o triedro de Frenet depende de um parâmetro u, a orientação do
triedro móvel varia de acordo com as duas variáveis u e v. E essa variação
pode ser computada em termos da base do triedro através das equações de
Gauss-Weingarten:

~ruu = Γ1
11~r

u + Γ2
11~r

v + e ~N

~ruv = Γ1
12~r

u + Γ2
12~r

v + f ~N

~rvv = Γ1
22~r

u + Γ2
22~r

v + g ~N

~nu = fF−eG
EG−F 2~r

u + eF−fE
EG−F 2~r

v

~nv = gF−fG
EG−F 2~r

u + fF−gE
EG−F 2~r

v

(5.23)

onde os termos Γi
jk, conhecidos como śımbolos de Christoffel, são depe-

dentes somente dos coeficientes da Primeira Forma Quadrática

Γ1
11 =

GEu − 2FF u + FEv

2(EG − F 2)
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Γ2
11 =

2EF u − EEv − FEu

2(EG − F 2)

Γ1
12 =

GEv − FGu

2(EG − F 2)

Γ2
12 =

EGu − FEv

2(EG − F 2)

Γ1
22 =

2GF v −GGu − FGv

2(EG − F 2)

Γ2
22 =

EGv − 2FF u + EGu

2(EG − F 2)


