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Resumo
Para uma hipersuperfı́cie em Rn+1 são associadas n folheações de dimensão 1, mutuamente
ortogonais, com singularidades. As folhas são as curvas integrais dos campos de direções segundo
as quais a curvatura normal é crı́tica. As curvaturas normais correspondentes são chamadas
curvaturas principais e as folhas pertinentes de linhas de curvatura principal. Assim, para
n = 2 teremos duas curvaturas principais k1 (mı́nima)≤ k2 (máxima), para n = 3 teremos três
curvaturas principais k1 (mı́nima)≤ k2 (intermediária)≤ k3 (máxima), etc.
Para superfı́cies imersas em R3 as singularidades das folheações principais ocorrem onde as
duas curvaturas principais são iguais, ou seja, nos pontos umbı́licos. O estudo das linhas de
curvatura, numa vizinhança de tais pontos, remonta aos trabalhos de Monge, Dupin, Darboux,
entre outros. No contexto de sistemas dinâmicos e teoria das folheações, tal estudo foi iniciado
em 1982 por Gutierrez e Sotomayor. Para hipersuperfı́cies imersas em R4 teremos dois tipos
de singularidades: um tipo ocorre nos pontos umbı́licos da imersão e o outro nos pontos parcialmente umbı́licos, onde duas das curvaturas principais são iguais. O estudo das folheações
principais numa vizinhança de um ponto parcialmente umbı́lico foi iniciado por R. Garcia, em
sua tese de doutorado (1989), onde ele caracterizou os tipos genéricos: Pontos parcialmente
umbı́licos Darbouxianos e semi-Darbouxianos. Posteriormente, D. Lopes (2012) obteve oito
tipos singularidades genéricas em famı́lias a um parâmetro de hipersuperfı́cies imersas em R4 ,
ditos de codimensão 1. Para o caso de superfı́cies, os pontos umbı́licos de codimensão 1 foram
estudados por R. Garcia, C. Gutierrez e J. Sotomayor (2004).
O objetivo desta exposição é trazer um apanhado histórico sobre o desenvolvimento da
teoria qualitativa das equações diferenciais na geometria clássica, focando resultados recentes
com respeito ao comportamento das linhas de curvatura principal numa vizinhança dos pontos
umbı́licos em superfı́cies, e numa vizinança dos pontos parcialmente umbı́licos em hipersuperfı́cies no R4 .
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