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Introdução

Este trabalho destina-se ao estudo de hipersuperf́ıcies de curvatura média constante folheadas

por hiperesferas, em dois espaços ambientes, no espaço Euclidiano e no espaço

Hiperbólico.

Resultados e Discursões

Nistche em [5] provou que se uma superf́ıcie em R3 H-cmc é folheada por ćırculos, então os

planos contendo estes ćırculos são paralelos. Além disso, ele mostrou que a superf́ıcie é de

rotação, isto é, uma das superf́ıcies descritas por Delaunay. Para dimensões arbitrárias, Jagy

estudou em [8] as hipersuperf́ıcies mı́nimas no espaço Euclidiano Rn+1, n ≥ 3, folheadas por

hiperesferas. Ele mostrou que os hiperplanos contendo estas hiperesferas são paralelos e que a

hipersuperf́ıcie é de revolução (rotacionalmente simétrica em relação a um eixo) e em [9] Jagy

estudou hipersuperf́ıcies H-cmc folheadas por esferas em três espaços ambiente diferentes, no

espaço Euclidiano, no espaço Hiperbólico e na esfera. López em [4] também faz um estudo

das hipersuperf́ıcies H-cmc folheadas por hiperesferas, em três espaços ambientes, no espaço

Euclidiano, no espaço Hiperbólico e no espaço de Lorentz-Minkowski, apresentando alguns

resultados já obtidos por Jagy mas com demonstrações diferentes.

Em 1956, M. Shiffman estudou as superf́ıcies mı́nimas em R3 cujo bordo consiste da união

de curvas de Jordan contidas em planos paralelos. Mais tarde, Schoen em [6] mostrou este

resultado para dimensões arbitrárias. López em [3] mostrou um resultado análogo ao de
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Shiffmam para superf́ıcies H-cmc em R3e nos mostramos uma generalização para o resultado

da Rafael.

Teorema 0.1. Suponhamos que B = B1 ∪ B2 ⊂ Rn+1, onde cada Bi é uma variedade

diferenciável conexa, n − 1 dimensional, e está contida em um hiperplano Πi e tal que Π1

e Π2 são paralelos e, além disso, que B é invariante por reflexões através de um hiperplano

P ortogonal a Πi, i = 1, 2. Suponhamos também, que cada parte de Bi determinada por P

é um gráfico sobre P . Então toda hipersuperf́ıcie compacta de curvatura média constante

mergulhada com bordo B inteiramente contida na faixa determinada pelos hiperplanos Π1 e

Π2 é invariante por reflexão através do hiperplano P .

Mostramos em nosso trabalho que hipersuperf́ıcies H−cmc (H 6= 0) folheadas por esferas,

em duas situações diferentes, são hipersuperf́ıcies de revolução.

Teorema 0.2. Seja Mn, n ≥ 2, uma hipersuperf́ıcie de Rn+1, orientável e orientada, de

curvatura média constante H, não nula, e folheada por esferas em hiperplanos paralelos.

Então Mn é uma hipersuperf́ıcie de revolução.

Teorema 0.3. Seja M uma hipersuperf́ıcie, orientável e orientada, em Hn+1 de curvatura

média constante e folheada por esferas em horoesferas paralelas. Então M é uma hipersu-

perf́ıcie de revolução, isto é, existe uma geodésica α tal que M é invariante por um grupo de

isometrias de Hn+1 que deixa α fixa.

Mostramos como são as hipersuperf́ıcies M do espaço hiperbólico Hn+1 de curvatura

média constante, não nula, folheadas por esferas em hiperplanos geodésicos paralelos.

Teorema 0.4. Seja Mn uma hipersuperf́ıcie, orientável e orientada, em Hn+1 de curvatura

média constante, não nula, e folheada por esferas em hiperplanos geodésicos paralelos. Se

existem dois hiperplanos geodésicos P1 e P2 da folheação de M tais que (M ∩P1)∪ (M ∩P2)

é invariante por reflexões hiperbólicas através de (n − 1) hiperplanos geodésicos ortogonais

entre si e ortogonais a P1 ∪ P2, então M é uma hipersuperf́ıcie umb́ılica.

Os dois primeiros resultados foram apresentados por Jagy em [9] e em [4] López apresentou

outras demonstrações para estes resultados. As demostrações que apresentamos é devido a

López [4].
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Conclusão

Obtemos que hipersuperf́ıcies H − cmc(H 6= 0) folheadas por esferas, em dois espaços ambi-

entes, são de revolução e que em alguns casos é posśıvel obter respostas sobre a geometria de

uma hipersuperf́ıcie a partir da geometria do seu bordo.
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