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“desigualdades de Sundman” são obtidas
desprezando a contribuição das variações
da forma para a energia cinética.
Em uma pequena nota de 1896, Poincaré
se propõe a procurar soluções periódicas
do problema de três corpos no plano
que sejam “as mais simples” satisfazendo
certas condições sobre a evolução da forma do
triângulo, a simplicidade de uma solução

Ao contrário de um segmento, um triângulo

sendo medida por sua “ação lagrangiana”.

tem uma “forma” independente de seu tamanho

Mas ele não pôde realizar seu programa,

ou de sua posição: ele pode ser isósceles,

a não ser substituindo o potencial

retângulo, escaleno. . . Ao longo do movimento

newtoniano em 1/r por um potencial de

de três pontos materiais submetidos

“força forte” em 1/r2 .

à força de atração newtoniana, a forma

Trabalhos recentes mostraram que a

do triângulo deﬁnido por eles varia e

diﬁculdade encontrada por Poincaré

é precisamente nesta variação que se encontra

– a possibilidade de “colisões” entre os corpos –

a grande diﬁculdade do “problema de três corpos”,

desaparece se são consideradas apenas soluções

modelo dos sistemas “não completamente

com certas simetrias espaciotemporais.

integráveis” da Mecânica Clássica. Por exemplo,

O resultado desta descoberta é o aparecimento

as únicas soluções “explícitas” – as descritas por

de novas soluções “simples”, em particular as

Euler e Lagrange no século XVIII – são os

“coreograﬁas”, tais como o “oito”, nas quais

“movimentos homográﬁcos”, ao longo

os corpos se perseguem sobre uma mesma

dos quais a forma não muda, cada corpo

curva fechada, em intervalos de tempos iguais.

descrevendo uma órbita kepleriana com foco

Esta exposição mostrará como a compreensão

no centro de gravidade do sistema.

destas novas soluções está ligada à da geometria

Da mesma maneira, as clássicas

do “espaço dos triângulos”.

Nota do tradutor. Este texto acompanhava, originalmente, uma conferência dada por Alain Chenciner em 19 de maio de
2004, durante a Journée Mathématique d´Orléans-Tours, na França. Ele foi publicado na Gazette des Mathématiciens, em
2005 (ver referência completa no final). Nós agradecemos ao autor e à Gazette a autorização para traduzi-lo e republicá-lo
neste número da Matemática Universitária.
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Prólogo

cos pelo bordo. Obtém-se, então, uma esfera, na

PRÓLOGO

qual o equador, formado pelos triângulos achatados, contém os três pontos de colisão. Assim, a

Herondede
Alexandria
Heron
Alexandria

evolução da forma do triângulo orientado deﬁnido
pelo movimento de três pontos no plano, sem co-

Encontra-se na Metrica (∼ -124) uma expressão

lisão, é representada por uma curva na esfera menos

notável, devida talvez a Arquimedes, que dá a área

os três pontos C1 , C2 , C3 (ﬁgura 1). Observemos a

de um triângulo em função do comprimento de seus

rica topologia deste espaço, devida à possibilidade

lados. Chamemos de a, b, c os quadrados dos compri-

de dar voltas em torno dos pontos Ci .

mentos dos lados do triângulo e ﬁxemos o tamanho
do triângulo impondo-lhe veriﬁcar a relação a + b +

Observação –

Uma construção mais conceitual da

c = 3 (o que é equivalente a ﬁxar em 1 o valor do mo-

esfera dos triângulos orientados (shape sphere em

mento de inércia I com relação ao centro de gravi-

inglês) a partir do espaço (R2 )3 = R6 das triplas

dade de três massas unitárias situadas nos vértices

ordenadas de pontos de R2 , é obtida passando-

do triângulo). A fórmula de Heron é S 2 = s(s −
√
√
√
√
√
√
a)(s − b)(s − c), onde 2s = a + b + c é o

rotações e homotetias:

perı́metro, mas eu preﬁro escrevê-la

- o primeiro quociente, que transforma R6 em R4 , é

S2 =

1
(2ab + 2bc + 2ca − a2 − b2 − c2 ).
16

se ao quociente, sucessivamente, pelas translações,

obtido tomando-se, em vez de três pontos, dois vetores; por exemplo o que liga o vértice 1 ao vértice 2

Três números reais a, b, c ≥ 0 são os quadrados

e o que liga o meio do lado 1-2 ao vértice 3 (coorde-

dos comprimentos dos lados de um verdadeiro

nadas de Jacobi);

triângulo se, e somente se, a fórmula acima deﬁne

- o segundo é realizado pela aplicação de Hopf de R4

um número positivo S 2 . Nestas variáveis, o espaço

sobre R3 deﬁnida, depois de identiﬁcar R4 com C2 e

dos triângulos aparece, então, como um disco, cujo

R3 com R × C, por (z1 , z2 ) → (|z1 |2 − |z2 |2 , 2z 1 z2 );

bordo, formado pelos triângulos achatados (S =

- o terceiro corresponde a ﬁxar a + b + c.

0), contém três pontos de colisão C1 (a = 0), C2

Se retiramos as colisões obtemos sucessivamente

(b = 0) e C3 (c = 0). Considerar as formas de

R4

menos 3 planos, R3 menos 3 semi-retas e depois

triângulos orientados implica em colar dois tais dis-

a esfera menos 3 pontos.

Figura 1:
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Primeiro ato

PRIMEIRO ATO

(conservação do momento cinético). O simétrico
(imagem no espelho) de um movimento com relação

Kepler
Kepler

a um plano que contenha o Sol também é um movimento admissı́vel e é uma maneira de explicar o

Os movimentos dos planetas em torno do Sol foram

fato de que cada movimento se dá em um plano. O

descritos na Astronomia nova (1609) e na Harmonice

homotético de uma elipse é uma elipse de mesma

mundi (1619). Cada planeta descreve uma elipse

excentricidade e, se modiﬁcamos a velocidade por

com o Sol em um dos focos. Tal movimento é carac-

uma homotetia (mudança de escala temporal) com

terizado pela linha dos nós, interseção do plano que

razão bem escolhida, obtemos de novo um movi-

contém o movimento com um plano de referência

mento admissı́vel. Mais precisamente, a terceira lei

(eclı́ptica), pela inclinação deste plano (ângulo com

de Kepler aﬁrma a proporcionalidade do quadrado

o plano de referência), pela direção do periélio

T 2 do período T do movimento com o cubo a3 do

(ponto mais próximo do foco) da elipse neste plano,

semi-eixo maior: se r(t) é um movimento, também

pelo comprimento a do semi-eixo maior da elipse

o é rλ (t) = λ− 3 r(λt), qualquer que seja λ > 0.

2

(que determina o período T do movimento) e, en-

Para fazer a ligação com o que vai nos interessar

ﬁm, pela excentricidade e da elipse (e = 0 para um

é preferı́vel tomar separadamente o movimento do

movimento circular, e = 1 para um movimento co-

Sol e o movimento do planeta com relação ao cen-

linear terminando em colisão). O movimento se dá

tro de gravidade G de ambos. Cada corpo aparece

sobre a elipse segundo a lei das áreas: áreas iguais

agora movendo-se sobre uma elipse com um foco

são varridas em tempos iguais pelo segmento que

em G. Como a massa do Sol é da ordem de 1000

liga o Sol ao planeta.

vezes maior do que a massa do maior dos plane-

Observemos a importância das simetrias do pro-

tas (Júpiter), esta mudança não é muito espetacular,

blema: mudar a origem do movimento sobre a

pois G se encontra no interior do Sol e a elipse des-

elipse ou a orientação da elipse ainda dará um movi-

crita pelo Sol é muito pequena. Mas se, em abstrato,

mento admissı́vel: fala-se hoje de invariância por

considerarmos duas massas de mesma ordem, obte-

translação temporal e de invariância por rotação es-

mos as possibilidades da ﬁgura 2. Se, além disto, as

pacial. A primeira é responsável pela invariância do

duas massas forem iguais e o movimento for circular

semi-eixo maior a ao longo do tempo (conservação

então os dois corpos se perseguirão indeﬁnidamente

da energia), a segunda pela invariância da excen-

sobre um mesmo cı́rculo. Este é o primeiro exemplo

tricidade e ao longo do tempo, uma vez a ﬁxado

de uma coreograﬁa.

(m1 )

Figura 2:
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Newton
Newton

a partir do produto escalar

,

E

sobre E, cuja

introdução simpliﬁca a escrita das equações. Se
O princı́pio da atração universal por uma força proporcional ao inverso do quadrado da distância é
enunciado nos Principia (1687), mas muitos anos se
passarão antes que as equações do movimento estejam escritas sob a forma como as conhecemos hoje e
que passo a relembrar.

x = (r1  . . . , rn  ), x = (r1  , . . . , rn  )
deﬁne-se x · x =

de massa mi > 0, pelo vetor ri ∈ E. Eu adoto
a convenção dos mecânicos, denotando por um
ponto sobre um vetor dependente do tempo a sua
derivada temporal. Os movimentos causados pela
atração newtoniana são regidos pelas equações
mir¨i =

 mi mj
(rj − ri ),
|rj − ri |3

i = 1, . . . n.

(∗)

j=i

Somando-se estas equações obtém-se

n

I(x, y) = x · x =

n


mi |ri |2 ,

i=1

J(x, y) = x · y, K(x, y) = y · y,
são, respectivamente, o momento de inércia da
conﬁguração com relação a seu centro de gravidade,
a metade da derivada temporal dele e o dobro da
energia cinética. Uma identidade clássica, devida a

Leibniz, diz que, como miri = 0, tem-se


1

i=1 mi

¨ =

ri
i=1 mi

mi mj |rj − ri |2 .

i<j

A função potencial U (−U = energia potencial), a

n
n


rG = (
mi )−1
miri
i=1

   
ri , ri E .

deﬁnidas por

I = n

0, que diz que o centro de gravidade

i=1 mi

As funções sobre o espaço de fase (ou sobre X ×X )

Denotemos por E o espaço euclidiano no qual se
movem os corpos e localizemos o i-ésimo corpo,

n

energia total (ou Hamiltoniano) H e o Lagrangiano
L são deﬁnidos, respectivamente, por

i=1

tem um movimento retilı́neo uniforme: r¨G = 0. Escolheremos um referencial galileano no qual rG ≡ 0.
O espaço das conﬁgurações e o espaço de fase: o

U=



mi mj ||ri − rj ||−1 ,

i<j

1
1
H = K − U, L = K + U.
2
2

primeiro é o espaço das n-uplas de posições dos cor-

Nesta linguagem, as equações (∗) tornam-se sim-

pos:

plesmente


X = x = (r1 , . . . , rn ) ∈ E n ;

n



miri = 0 ,

i=1

ẍ = ∇U (x),

(∗∗)

onde o gradiente ∇ da função U é tomado com respeito à métrica das massas deﬁnida acima.

ou, melhor ainda, o conjunto X̂ das conﬁgurações

Lembremos que, no espaço euclidiano X , o gradiente

sem colisão (ri = rj se i = j). O segundo é o

∇U (x) ∈ X da função U no ponto x ∈ X̂ está deﬁnido

conjunto X̂ × X das duplas (x, y) compostas por

a partir da derivada dU (x) pela identidade dU (x)ξ =

uma n-upla de posições x = (r1 , . . . , rn ) e uma n-

∇U (x) · ξ para todo ξ ∈ X . O gradiente de uma função

upla de velocidades y = (v1 , . . . , vn ), e que veriﬁcam


miri = 0 e mivi = 0.

em um ponto é ortogonal à hipersuperfície de nível da

O produto escalar das massas (ou da energia cinética):

As simetrias apresentadas anteriormente, no pro-

é um produto escalar sobre o espaço X , deﬁnido

blema de Kepler, são também simetrias do problema

função que contém o ponto.

Matemática Universitária

43

{ Artigo }

de n corpos: translações espaciotemporais, rotações,
2

homotetias (λ− 3 x(λt) é solução para todo λ > 0 se
x(t) é solução) e permutações de massas iguais.
Observação –

O artigo de 1772 onde Lagrange estuda pela primeira
vez o problema de três corpos tomando como variáveis
as distâncias mútuas.

O fato de que todas as soluções do

problema de dois corpos, com energia negativa, sejam periódicas é uma propriedade notável do potencial newtoniano. Entre os potenciais proporcionais a
rα , apenas este (α = −1) e o potencial harmônico
(α = 2) a possuem. Para os outros valores de α
as órbitas têm uma precessão (pense na composição
de um movimento elı́ptico com uma rotação regular
da elipse em torno de um de seus focos) que os faz
serem, dependendo do valor da energia, periódicos
ou quase-periódicos.

Eulere Lagrange
e Lagrange
Euler
Quando n é estritamente maior do que 2, uma
solução do problema de n corpos apresenta,
em geral, uma variação contı́nua da forma da
conﬁguração. Neste trabalho, estou considerando
que duas conﬁgurações têm a mesma forma se elas
diferem, uma da outra, por uma semelhança. Esta
diferença principal, a existência de uma forma que
pode variar, explica bem a maior complexidade do
problema quando n é maior que 2. E, assim, não surpreeende que as únicas soluções explı́citas do problema de três corpos sejam as soluções homográ-

camente sobre seu centro de gravidade se forem

ﬁcas, soluções “com forma constante”, descobertas

largadas sem velocidade inicial (excentricidade 1);

desde o século XVIII por Euler (conﬁgurações co-

dito de outra maneira, a conﬁguração das forças é

lineares, 1765) e Lagrange (conﬁguração equilátera,

proporcional à dos corpos: ∇U (x) = kx ou ainda

1772); também não surpreende que, nestas soluções,

∇U (x) = (k/2)∇I(x).

cada corpo tenha um movimento kepleriano em

As conﬁgurações centrais são, assim, os pontos

torno do centro de gravidade que é elı́ptico se a ener-

crı́ticos da restrição de U às esferas I = constante

gia for negativa (ﬁgura 3 no caso equilátero).

(ver ﬁgura 7). E, como as distâncias mútuas ou,

Somente formas muito especiais, as conﬁgurações

melhor ainda, seus quadrados a, b, c, caracterizam

centrais, são compatı́veis com tais soluções: de

um triângulo e são independentes (ver o Prólogo),

fato, estas conﬁgurações devem colapsar homoteti-

a condição equivale a
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(m2 )

(m2 )

Figura 3:
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(m3 )
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(m3 )

decompõe na soma ortogonal (para a métrica das
k ∂I
∂U
=
,
∂a
2 ∂a

∂U
k ∂I
=
,
∂b
2 ∂b

∂U
k ∂I
=
.
∂c
2 ∂c

massas) de três subespaços, respectivamente: as velocidades homotéticas (proporcionais a x) que correspondem às mudanças de tamanho, as veloci-

Mas
− 12

− 12

− 21

U = m2 m3 a + m3 m1 b + m1 m2 c ,
1
I=
(m2 m3 a + m3 m1 b + m1 m2 c)
mi
e deduzimos o resultado surpreendente de que,
quaisquer que sejam as massas,

o triângulo

equilátero é a única conﬁguração central, não colinear, de três corpos.
A importância das conﬁgurações centrais se deve,

dades de rotação, que correspondem aos movimentos de corpo sólido e às velocidades de deformação,
obtendo-se y = yh + yr + yd . Mostra-se facilmente
que yh 2 = J 2 /I, yr  ≥ |C|2 /I (a igualdade valendo se o movimento se dá no plano), onde C =
3
ri ∧ ri é o momento cinético e, ﬁnalmente,
i=1 mi
yd 2 ≥ 0, que traduz nossa ignorância no que diz
respeito às mudanças de forma. O resultado é a desigualdade de Sundman

em particular, ao fato de que os movimentos de
IK − J 2 ≥ |C|2 ,

equilíbrio relativo (e = 0) são as singularidades das
equações reduzidas (isto é, das equações que regem
os movimentos, a menos de isometria).

que torna-se uma igualdade para os movimentos
homográﬁcos, necessariamente planos (um resultado profundo de Lagrange) e que são os únicos

Sundman
Sundman

para os quais yd = 0.
Avançar mais exige que se leve em conta as

Os únicos métodos gerais para o estudo da evolução

variações de forma (i.e. da classe de semelhança) da

global de um sistema de mais do que dois cor-

ﬁgura que formam, em cada instante, os n corpos e

pos consistem na comparação com os movimentos

em particular, procedimento bastante fecundo, que

do tipo dois corpos. Em particular, este é o caso

se dê uma estrutura ao conjunto de todas as formas

das desigualdades de Sundman: ﬁxando-se uma

possı́veis; que foi exatamente o que ﬁzemos no caso

conﬁguração x ∈ X̂ , o espaço das velocidades se

de três corpos.
Matemática Universitária
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Poincaré
Poincaré

“dão a volta” no buraco (ver ﬁgura 4).
Lembremos que uma geodésica é uma curva

As soluções de (**) são exatamente os pontos crı́ticos
da ação lagrangiana que, a um caminho [0, T ] →
x(t) ∈ X̂ , associa a integral

A=

0

T

1
ẋ(t)2 + U (x(t)) dt.
2

Isto signiﬁca que um caminho x(t) em X̂ é uma

γ traçada sobre a superfı́cie com a seguinte propriedade: os segmentos suﬁcientemente pequenos
de γ têm um comprimento menor ou igual ao de
todo segmento de curva traçado sobre a superfı́cie
e tendo as mesmas extremidades.

Figura 4:

solução de (**) se e somente se a variação A(x+δx)−
A(x) da ação é de “segunda ordem” com relação à
variação δx(t) do caminho x(t): este é o princípio da
menor ação.
Em uma nota nos C.R.A.S.1 , com apenas três
páginas, datada de 30 de novembro de 1896 e in-

curva mais
longa que γ
γ geodésica
geod ésica

titulada Sur les solutions périodiques et le principe de
moindre action, Poincaré se propõe a encontrar novas soluções relativas (i.e. em um referencial rotacional ou módulo rotação) do problema de três corpos no plano, impondo certos vı́nculos às variações

A nota nos C.R.A.S. de Poincaré (30 de novembro de 1896).

da forma do triângulo. Mais precisamente, ele observa que, ao ﬁnal de um perı́odo, o conjunto da
conﬁguração tendo rodado, por deﬁnição, de um
certo ângulo em torno do centro de gravidade, o
lado 1-2 terá rodado de um ângulo α, o lado 2-3
de um ângulo α + k1 π e o lado 3-1 de um ângulo
α + k2 π, onde k1 e k2 são inteiros. Fixando k1 e
k2 e o perı́odo T , ele procura soluções (num certo
sentido as mais simples) como mínimos da ação lagrangiana

T
0

1
2
2 ẋ(t)

+ U (x(t)) dt sobre os cami-

nhos x : [0, T ] → X̂ com tais propriedades.
Este procedimento, que dá ao princípio da menor
ação seu sentido etimológico, é o mesmo, a menos
de substituirmos o comprimento pela ação, que é
uma integral do mesmo tipo, que o usado pelos
geômetras na procura de uma geodésica fechada de
um hiperbolóide de uma folha como uma curva de
comprimento o menor possı́vel dentre aquelas que
1

N. do Tradutor: Comptes Rendues de l’Academie des Sciences
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Figura 5:

No nosso caso, procurar um caminho x(t) de ação

Interpretemos os vı́nculos colocados por Poincaré:

mı́nima não é um absurdo, pois

em uma solução periódica relativa, a forma do

(1) por um lado, o lagrangiano sendo positivo, a

triângulo é a mesma depois de um perı́odo.

ação também será e assim poderá ser minorada;

solução está associado, então, um laço na esfera

(2) por outro lado, se k1 e k2 não são nulos, o
mı́nimo não poderá ser atingido “no inﬁnito”, pois
os vı́nculos impostos obrigariam o caminho a ter
comprimento inﬁnito e logo a ação, mais precisamente, a integral da energia cinética, a ser inﬁnita

À

menos três pontos das formas dos triângulos orientados sem colisão. Mas uma esfera menos três pontos se deforma continuamente em um bouquet de
dois cı́rculos (dois cı́rculos ligados por um ponto ou,
ainda, uma curva em forma de oito: ﬁgura 5). Os
inteiros k1 e k2 representam a classe de homologia

(diz-se que há coercividade).
Pode-se mesmo provar a existência de um
mı́nimo: isto será feito por Tonelli, por volta de
1925. Um problema maior, o das colisões, torna, entretanto, difı́cil a aplicação deste programa. Sund-

do laço, ou seja, o número algébrico de voltas que,
após deformação, o laço dá em cada lóbulo do oito.
Poincaré minimiza, então, a ação, ﬁxando a classe de
homologia no espaço dos triângulos.

man mostrará, em 1913, que, se um certo número

SEGUNDO ATO

de corpos submetidos à força de atração newtoni-

Segundo ato

ana entram em colisão no instante t0 , suas distâncias

Substituir
osos
vínculos
homológicos
Substituir
vínculos
homológicos por
por vínculos de simetria

2

mútuas são da ordem de |t − t0 | 3 e suas derivadas
1

temporais da ordem de |t − t0 |− 3 . Estas estimati-

vínculos de simetria

vas decorrem da simetria de homotetia do problema

As diﬁculdades encontradas por Poincaré não são

de n corpos. Elas tornam convergente a integral da

ilusórias: de fato, freqüentemente acontece de a

ação, o que permitirá apenas aﬁrmar que um cami-

minimização sob vı́nculos de homologia (ou de

nho que minimiza esta integral é a concatenação de

homotopia) levar a mı́nimos que tenham colisões.

um número talvez inﬁnito de segmentos de soluções

Este fenômeno foi analisado no caso de dois e

que terminam em colisão. Apesar de não conhecer,

três corpos por Gordon (1977) e Venturelli (2001),

e com razão, os trabalhos de Sundman, Poincaré co-

respectivamente.

nhecia estas estimativas no problema de dois cor-

plano, mas desta vez para soluções periódicas ab-

pos. Ele evita este obstáculo substituindo a atração

solutas (i.e. as que, ao ﬁnal de um perı́odo, voltam

newtoniana em

1/r2

No caso de três corpos no

por uma atração “forte” em

exatamente ao mesmo estado; a elas estão associa-

Tal atração, que já tinha sido estudada por

dos três inteiros k1 , k2 , k3 já que cada lado do

Newton, torna a integral da ação divergente nas co-

triângulo dá um número inteiro de voltas ao longo

lisões e elimina o problema.

de um perı́odo), Andrea Venturelli mostrou que se

1/r3 .

Matemática Universitária

47

{ Artigo }

(k1 , k2 , k3 ) = ±(1, 1, 1), o mı́nimo da ação é real-

chal, que diz que os caminhos de conﬁgurações t →

izado por qualquer solução homográﬁca equilátera.

x(t) minimizando a ação, com extremidades x(0) e x(T )

Mas se (k1 , k2 , k3 ) = ±(1, 1, 1) e se cada k1 , k2 , k3

ﬁxadas, nunca têm colisão no intervalo aberto ]0, T [.

é não nulo, os únicos mı́nimos são as soluções ho-

Em outro artigo meu, na Gazette des mathémati-

mográﬁcas equiláteras que começam e terminam

ciens (ver [2]), pode-se encontrar uma exposição não

em colisão total.

técnica sobre este teorema.

É a substituição dos vı́nculos

topológicos por vı́nculos de simetria que dá ao

O resto desta exposição, essencialmente ﬁguras,

método variacional toda a sua força no caso new-

se dedica a um exemplo de minimização com

toniano.

vı́nculo de simetria no caso do problema plano de

No que segue, nos interessaremos sobretudo pelas

três corpos de mesma massa, onde o grupo Γ é o

Seja Λ o espaço dos

grupo de simetrias do espaço dos triângulos orien-

soluções periódicas absolutas.

laços de perı́odo T no espaço de conﬁguração X

tados.

do problema de n corpos no espaço euclidiano E
(para que a integral da ação exista, nos limitaremos aos laços que pertencem ao espaço de Sobolev
H 1 (R/T Z, X ), i.e. aqueles cuja derivada no sentido

grupo
diedral
ou as simetrias
do
OOgrupo
diedral
D6 ouD
as6 simetrias
do
espaçodos
dos
triângulos
orientados
espaço
triângulos
orientados

das distribuições é de quadrado integrável). A ação

Junto com o equador (triângulos achatados), os

A está deﬁnida em Λ e o grupo G = O(E)×O(2)×Σ

três meridianos formados pelos triângulos isósceles

age sobre Λ deixando-a invariante: o fator O(E) re-

separam a esfera dos triângulos orientados em 12

presenta as isometrias de E agindo sobre o triângulo

regiões, sendo que cada uma delas é o domı́nio fun-

por rotação ou simetria, o fator O(2) as do cı́rculo

damental de uma ação do grupo diedral D6 , grupo

R/T Z de comprimento T agindo como translações

das simetrias do hexágono regular. A ﬁgura 6 deﬁne

ou inversões no tempo e Σ é o grupo ﬁnito que per-

esta ação, assim como seu levantamento a X . Nor-

muta as massas iguais.

malizamos o perı́metro ﬁxando o valor de I corres-

Mais precisamente, o transformado do laço t →
x(t) = (r1 (t), . . . , rn (t)) pelo elemento (ρ, τ, π) ∈
O(E) × O(2) × Σ é o laço

A ação de D6 deixa invariante a restrição a I =
1 da função potencial U , que está naturalmente



t → ρrπ−1 (1) (τ −1 (t)), . . . , ρrπ−1 (n) (τ −1 (t)) .
Seja Γ um subgrupo de G e

pondente a massas iguais, i.e. a + b + c = constante.

ΛΓ

deﬁnida sobre a esfera dos triângulos orientados.

Figura 6:

σs3

o conjunto dos

ação
ação de
de s

σs5

laços invariantes por Γ. Um lema clássico de Palais
da ação a ΛΓ é também ponto crı́tico da ação. A
idéia, então, é escolher um subgrupo ﬁnito Γ para
o qual os mı́nimos da ação em ΛΓ nunca tenham
colisões. Hoje compreendemos que isto se produza

C3 σ

C1

s3
s

cı́rculo do tempo R/T Z) à luz do Teorema de Mar48
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açãode
de σ
ação

3
2

y

3

1
3

2

2
2

2

C2

para várias escolhas de Γ (depois de restringir a um
domı́nio fundamental da ação do grupo Γ sobre o

y

3 
3
1

σs

mostra que um ponto crı́tico t → x(t) da restrição

1

1



s2 = R−2π/3


D6 = 1 = s6 = σ 2 , s, s2 , s3 , s4 , s5 , σs = s−1 σ,
σs2 = s−2 σ, σs3 = s−3 σ, σs4 = s−4 σ, σs5 = s−5 σ
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A curvatura desta conexão se traduz pela existência

Figura 7:

de holonomia: o levantamento de um laço não é

E2

C3
C2

C1

necessariamente um laço. Mais precisamente, as

E1

conﬁgurações iniciais e ﬁnais podem diferir por
uma rotação. Neste caso, um movimento de rotação

E3

global foi obtido sem a presença de uma velocidade
de rotação, a deformação sendo a única responsável.
É um fenômeno análogo que explica a capacidade
L−

que tem um gato, que cai de um telhado, de se virar

A ﬁgura 7 mostra, no caso de três massas iguais, as

durante a queda graças a deformações bem escolhi-

curvas de nı́vel desta função. Os pontos crı́ticos são

das do seu corpo.

as conﬁgurações centrais introduzidas na seção ”Eu-

Minimizar a ação entre os caminhos que levantam

ler e Lagrange”. Os dois pólos são os triângulos

um laço do espaço dos triângulos orientados con-

equiláteros direto e retrógrado: são mı́nimos de

duz, em geral, a soluções periódicas relativas e era

U |I=1 ; as três conﬁgurações colineares de Euler são

exatamente isto que Poincaré procurava. De fato, in-

selas.

troduzir uma componente não trivial de rotação na
velocidade ẋ(t) só faz aumentar a ação; um mı́nimo

Levantamento com momento cinético nulo
ou como um gato se vira ao cair

será, então, o levantamento horizontal do laço no
espaço das formas e, como conseqüência, em geral

Cada caminho no espaço
S2,

R3

(= um cone sobre

não será fechado.

ver a observação no ﬁnal do Prólogo) dos

triângulos orientados de tamanho qualquer se levanta de maneira única (uma vez escolhido o levantamento de sua origem) em um caminho x(t) no

O oito: uma solução do problema de três corpos com
a mesma massa no plano, que possui toda a simetria
do espaço dos triângulos orientados

espaço de conﬁguração X , cuja velocidade y(t) =
ẋ(t) em cada ponto tem a componente de rotação
yr (t) (ver o começo da seção ”Sudman”) igual a 0.

O grupo D6 age sobre o espaço dos laços de
perı́odo T no espaço dos triângulos e também so-

Isto equivale à condição de que o momento cinético

bre o espaço Λ dos laços de perı́odo T no espaço

C(t) = Σmiri (t) ∧ r˙i (t)

das conﬁgurações X : combina-se sua ação sobre o
espaço dos triângulos ou espaço das conﬁgurações

seja identicamente nulo. Os geômetras a interpre-

(estas ações estão deﬁnidas na ﬁgura 6) com a ação

tam como o levantamento horizontal por uma conexão.

sobre o tempo deﬁnida como segue: s age por

L+

Figura 8:

1

1

C1

C1

L+

E3
2

3

2

1

1
3

3

L−

2

E3

L+

3

2

rotação
rotação de
de π/6
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t → t + T /6 e σ por t → −t.

deﬁnidamente, com intervalos de tempos iguais, so-

O levantamento horizontal (i.e. com momento

bre uma curva plana em forma de oito (ﬁgura 9).

cinético nulo) de um laço no espaço dos triângulos

Ao ﬁnal de um terço do perı́odo os corpos voltaram

orientados (de tamanho qualquer) invariante sob a

aos mesmos lugares, com as mesmas velocidades, a

ação do grupo D6 de simetrias deste espaço é um

menos de uma permutação circular.

laço em X (uma conseqüência das simetrias). Isto

Ao longo do movimento, o momento de inércia

implica que minimizar a ação entre os caminhos em

e o potencial variam muito pouco. E é nesta pro-

X que se projetam sobre um laço D6 -invariante no

priedade que se baseia a primeira demonstração da

espaço dos triângulos orientados é o mesmo que

ausência de colisões, pois ela permite comparar com

minimizar a ação no subespaço ΛD6 dos laços em X

um laço D6 simétrico no qual I e U permanecem

invariantes pela ação de D6 . Um mı́nimo x(t) possui

constantes (e que se projeta então sobre a curva

todas as simetrias do espaço dos triângulos orienta-

de nı́vel singular, com três lóbulos, representada

dos. Mas as soluções equiláteras não compartilham

na ﬁgura 7). Dentre as propriedades do oito, ob-

desta propriedade, pois a orientação do triângulo

servemos que a trança que ele deﬁne no espaço-

(que permanece equilátero) não muda ao longo do

tempo é a trança borromeana na qual três cı́rculos

movimento. Que tal mı́nimo não possui colisões

estão entrelaçados três a três, mas não dois a dois

foi provado no ﬁnal de 1999 pelo autor e R. Mont-

(ﬁgura 10). Dito de outra maneira, trata-se de uma

gomery. A solução obtida é uma coreograﬁa com

verdadeira interação tripla, para a qual a melhor

momento cinético nulo: os corpos se perseguem in-

ilustração parece ser o malabarismo.

Figura 9:
3 (t = T /3)
2
(t = 0)

2 (t = T /12)
1(t = T /3)
2(t = T /6)
3
(t = 0)

3
(t = T /6)

3 (t = T /12)

1(t = T /6)
1(t = T /12)
1(t = 0)
2 (t = T /3)

Figura 10:
t=0
=
=

t=T
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Observações
Observações

triângulos, uma tal famı́lia não pode existir no
plano.

Ela deﬁniria uma homotopia (i.e.

uma

deformação contı́nua através dos laços na esfera
(1) Muitas coreograﬁas com três (e mais) corpos com

dos triângulos orientados menos os três pontos

massas iguais foram descobertas nos últimos quatro

C1 , C2 , C3 ) do laço que deﬁne o oito ao laço constan-

anos, em particular por Carles Simò (ver, por exem-

temente igual a um triângulo equilátero (por exem-

plo, www.maia.ub.es/dsg/3body.html). Pode-se mesmo

plo o triângulo direto L+ ). Mas se tal homotopia

mostrar que, mesmo limitando-se a três corpos, exis-

existisse, a trança deﬁnida pelo oito seria trivial e

te uma inﬁnidade delas.

acabamos de ver que ela não o é (ﬁgura 10). No

(2) Uma famı́lia notável de soluções periódicas rela-

espaço, por outro lado, a orientação do triângulo

tivas no espaço, a famı́lia P12 descoberta por Christian

não está mais deﬁnida e a esfera deve ser substituı́da

Marchal, liga o oito ao equilı́brio relativo equilátero

pelo disco da ﬁgura 1 que, mesmo sem os três pon-

de três corpos de massas iguais (ﬁgura 3). descreve-

tos C1 , C2 , C3 de seu bordo, se deforma continua-

mos esta famı́lia na ﬁgura 11, em um referencial rota-

mente em seu centro, o que permite a homotopia

tivo cujo ângulo de rotação, ao longo de um perı́odo,

em questão (ﬁgura 12). É interessante lembrar que o

varia de 0 para o oito a −2π para o equilı́brio re-

grupo fundamental de um espaço topológico, grupo

lativo (o triângulo equilátero percorre duas vezes

cujos elementos são os laços ”a menos de homo-

o cı́rculo no referencial móvel). Observemos que,

topia”, foi deﬁnido por Poincaré em 1895, ou seja

devido à topologia do espaço dos triângulos, uma

um ano antes da nota que mencionamos.

Figura 11:
3

3

3
2

2

2
1

1

1

Figura 12:
E2

L

C1

E3

C3

C3

E1

C2

C3

C1

C1

C2

C2

Cada etapa corresponde a uma etapa da figura 11. Observe que cada laço é percorrido duas vezes.
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À guisa de conclusão:
de volta à geometria do triângulo
Eu não sei se ainda se aprende na escola as belas propriedades de interseção das retas notáveis de um triângulo. Propriedades do mesmo tipo foram descobertas por Toshiaki Fujiwara e seus colaboradores para a
família dos triângulos descrita por três corpos percorrendo o oito. Por exemplo, o fato do momento cinético ser nulo implica que, em cada instante, as três retas
definidas pelas velocidades (i.e. as tangentes ao oito
nas posições ocupadas pelos três corpos no instante)
se cortam em um mesmo ponto que descreve, ao longo
do tempo, uma curva em forma de hipérbole. Para o
potencial em 1/r2 considerado por Poincaré, a geometria da solução em oito é de uma riqueza surpreendente: não só as três tangentes se cortam, mas também as
três normais (o que resulta do fato de I ser constante,
que é uma propriedade de toda solução periódica para
este potencial).

Eu sugiro a leitura do artigo [8] para novas surpresas. A figura 13 foi extraída deste artigo. Ele pode ser
encontrado em http://arxiv.org/abs/math-ph/0404056.
Finalmente, belas animações podem ser vistas em
www.clas.kitasato-u.ac.jp/~fujiwara/nBody/nbody.html

Figura 13:

Ct
Cn

C0

Referências
[1] CHENCINER, A. De l’espace des triangles au
problème des trois corps. Gazette des Mathématiciens,
v. 104, p. 22-38, 2005. [Artigo original]
[2] CHENCINER, A. Solutions du problème des n corps
joignant deux conﬁgurations: l’idée de Marchal et ce
qui s’en suit, Gazette des mathématiciens, v.99, p. 5-12,
2004.
Uma outra apresentação geral pode ser vista em
[3] MONTGOMERY, R. A new solution to the
three-body problem. Notices of the American
Mathematical Society, Providence, v. 48, n. 5,
p. 471-481, may, 2001. Veja também a página
www.ams.org/featurecolumn/archive/orbits1.html
Para apresentações mais técnicas e referências, ver
os seguintes artigos, cujos pre-prints podem ser
encontrados em
www.imcee.fr/Equipes/ASD/person/chenciner/
chen_preprint.html
[4] CHENCINER, A. Action minimizing periodic
orbits in the Newtonian n-body problem. In:
CHENCINER, A.; ROBINSON, C.; XIA, Z. J. (Eds.).
Celestial mechanics: dedicated to Donald Saari for his
60th birthday. Providence: AMS, 2002. p. 71-90.
(Contemporary Mathematics, 292)
[5] CHENCINER, A. Action minimizing solutions of
the Newtonian n-body problem: from homology to

52

Matemática Universitária

symmetry. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF
MATHEMATICIANS (ICM), Beijing, 2002. Proceedings. Beijing: Higher Education Press, 2002. v. 3, p.
279-294.
[6] CHENCINER, A. Symmetries and “simple” solutions of the classical n-body problem. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICAL
PHYSICS, 14, (ICMP), Lisbon, 2003. Proceedings. Singapore: World Scientiﬁc, 2003. p. 4-20.
[7] CHENCINER, A. The “form” of a triangle. Rendiconti
di Matematica e delle sue Applicazione. Serie VII, v. 27,
n. 1, p. 1-16, 2007.
[8] FUJIWARA, T.; FUKUDA, H.; KAMEYAMA, A.;
OZAKI, H.; YAMADA, M. Synchronized similar triangles for three-body orbits with zero angular momentum. Journal of Physics, Bristol, v. 37, n. 44, p.
10571-10584, 2004.
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