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Em abril de 1963, Subrahmanyan Chandrasekhar, ao

fazer exposições sobre o tema da rotação dos cor-

pos astronômicos, decidiu que deveria situar-se dentro

do espírito de uma magnífica conferência proferida por

Edmund T. Whittaker, denominada Spin in the Universe,

da qual extraiu a seguinte citação (ver [2], Prefácio):

“Rotation is a universal phenomenon; the Earth

and all the other members of the solar system ro-

tate on their axes, the satellites revolve round the

planets, the planets revolve round the Sun, and the

Sun himself is a member of the galaxy or Milky

Way system which revolves in a very remarkable

way. How did all these rotatory motions come into

being? What secures their permanence or brings

about their modification? And what part do they

play in the system of the world?” 1

Neste artigo2, abordaremos informalmente a questão

das formas elipsoidais de equilíbrio de um fluido em rota-

ção e autogravitante, isto é, um fluido cujas moléculas

atraem-se mutuamente segundo a Lei de Newton. Ini-

1 “Rotação é um fenômeno universal; a Terra e todos os outros mem-

bros do sistema solar giram em torno de seus eixos, os satélites cir-

culam em volta dos planetas, os planetas movem-se ao redor do

Sol, e o próprio Sol é um membro da galáxia ou Via-Láctea que se

move de um modo notável. Como é que todos esses movimentos

rotatórios surgiram? O que garante sua permanência ou traz neles

mudança? E que papel exercem na sistemática do mundo?”
2 Este trabalho teve sua origem em conferência que o autor proferiu

em abril de 2000 no Instituto de Estudos Avançados da USP.

ciaremos pelo caso da Terra, com sua forma determi-

nada por Newton a partir de seu notável método dos ca-

nais. A seguir, faremos considerações sobre os esferoi-

des de Maclaurin e sua sequência, realçando o ponto de

onde surgem os elipsoides de Jacobi, com três eixos de

simetria dois a dois distintos. A classificação dos elip-

soides de Riemann, concluída por Riemann após serem

retomadas ideias de Dirichlet e de Dedekind, é também

abordada. O trabalho é concluído após mencionarmos

algumas controvérsias sobre questões relativas à esta-

bilidade dessas figuras e, ainda que superficialmente,

algumas observações de Poincaré, Lyapunov e E. Car-

tan sobre o tema. A descoberta de Poincaré de formas

não elipsoidais de equilíbrio como bifurcações de for-

mas elipsoidais é também referida.

Do ponto de vista matemático, o estudo do equilíbrio

gravitacional de massas homogêneas em rotação uni-

forme começa com Isaac Newton (ver [3] e [9], livro III,

Proposições XVIII a XX), que mostrou, de modo enge-

nhoso, que o efeito de uma pequena rotação sobre uma

tal massa, digamos, sobre a Terra, será sempre no sen-

tido de torná-la ligeiramente achatada nos pólos. O

equilíbrio exige uma proporcionalidade entre o efeito

da rotação e sua causa. O efeito é a eliticidade , dada

por
raio equatorial - raio polar

raio médio
, (1)

e a causa m é medida por

aceleração centrífuga no equador
aceleração gravitacional média na superfície

. (2)
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Se R é o raio médio, Ω a velocidade angular, G a cons-

tante de gravitação e M a massa do corpo, temos que

m = (Ω2R)/(
GM
R2 ) =

Ω2R3

GM
.

No caso de um corpo homogêneo e ligeiramente acha-

tado, Newton concluiu que

 =
5
4

m . (3)

O magistral argumento de Newton, que descrevere-

mos a seguir, hoje conhecido como o método dos canais,

foi também posteriormente utilizado por Maclaurin, Ja-

cobi, Meyer e Liouville, entre outros.

Newton imaginou um canal (ou túnel) retilíneo, de

secção transversal unitária, ligando um dos pólos A ao

centro C da Terra, e daí continuando no plano do equa-

dor em linha reta até um ponto Q da superfície (ver

figura 1). Imaginou ainda que, como vasos comuni-

cantes, os dois canais estivessem preenchidos com um

fluido. Como condição de equilíbrio, impôs que os “pe-

sos” das duas colunas fossem iguais, desde que no peso

da coluna equatorial fosse levado em conta um fator

de redução face à presença da força centrífuga. Como

as acelerações centrífuga e gravitacional em um corpo

homogêneo variam, a partir de C, proporcionalmente à

distância ao centro C, esse fator de redução permanece

constante e igual ao seu valor (muito pequeno) m na

superfície. Assim, por integração dessas duas funções

lineares (após identificar a aceleração gravitacional mé-

dia na superfície com seu valor no equador), temos que

peso da coluna equatorial =
1
2

ρ a gequador(1−m), (4)

em que a é o raio equatorial, ρ é a densidade e gequador é

a aceleração gravitacional no ponto Q; e que

peso da coluna polar =
1
2

ρ b gpolar , (5)

em que b é o raio polar e gpolar é a aceleração gravita-

cional no pólo A. Igualando-se (4) com (5), chega-se à

relação

a(1−m)gequador = bgpolar . (6)

Para um corpo ligeiramente achatado, Newton pro-

vou, a partir da sua Lei da Gravitação Universal, que

gpolar

gequador
= 1 +



5
+ O(2) . (7)

Logo (6), (7) e o fato de que  ≈ 1− b
a implicam a rela-

ção

1−m = (1− )(1 +


5
)+O(2) = 1− 4

5
+O(2) , (8)

que fornece a relação (3).

Sabia-se, naquele tempo, que

m =
1

290
. (9)

Daí Newton concluiu que, se a Terra fosse homogênea,

ela deveria ser achatada nos pólos com uma eliticidade

 = (
5
4
)(

1
290

) ≈ 1
230

. 3 (10)

No que diz respeito ao m medido, apresentado na

equação (9), a medição da aceleração média, mesmo

que de forma aproximada, era algo além dos recursos

científicos da época. Ocorre que o grau de precisão dos

cálculos de Newton, que despreza termos de segunda

ordem na eliticidade (a priori sabida muito pequena),

permite que se troque a aceleração gravitacional média

pela aceleração em qualquer ponto da superfície terres-

tre. Isto torna a medição de m muito simples. Como

3 Para uma análise detalhada das fórmulas (7), (9) e (10), bem como

a aplicação do método dos canais a outros planetas, ver [3] pp. 386

a 397.
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Figura 1. Método dos canais de Newton. O acha-

tamento nos pólos é quantificado pelo equilíbrio do

líquido em um canal imaginário que vai do pólo ao

centro e do centro ao equador. Ilustração extraída

dos Principia.

Figura 2. Uma caricatura da época ilustrando a

controvérsia entre as escolas de Newton e de Cas-

sini a respeito da forma da Terra. Ilustração ex-

traída de [2].

Figura 3. Sequências de Maclaurin e Jacobi no grá-

fico do quadrado da velocidade angular em função

da excentricidade de uma seção contendo o eixo de

rotação. Ilustração extraída de [2].

Figura 4. Uma das novas formas de equilíbrio, não

quadráticas. Esta, em “forma de pera”, foi encon-

trada por Poincaré. Ela tem dois planos de simetria,

um contendo o eixo de rotação (plano do papel), e o

outro perpendicular ao eixo. Ilustração extraída de

[12].
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dito acima, o valor de m em (9) pode ser facilmente ob-

tido com a precisão requerida pelos cálculos, uma vez

que se troque a aceleração gravitacional média pela de

algum ponto do planeta. A medida experimental deve

levar em conta a latitude e o respectivo desconto da ace-

leração centrífuga.

A conclusão de Newton sobre a forma da Terra

contrariava os resultados astronômicos daquela época.

Duas gerações dos melhores observadores astronômi-

cos formados na escola dos Cassinis dicordaram dos ar-

gumentos e resultados de Newton, criando-se uma po-

lêmica com a caricatura apresentada na figura 2.

Pierre Louis Maupertuis e Alexis Claude Clairaut, em

1738, reuniram medidas do arco meridiano, obtidas in-

clusive na Lapônia, que mostraram ser a Terra acha-

tada nos pólos. Voltaire, então amigo de Maupertuis,

congratulava-se com ele ao dizer

“Vous avez aplati les poles et les Cassini.” 4

Posteriormente, Maupertuis e Voltaire entraram em

controvérsia heroico-cômica e, então, Voltaire voltou a

se manifestar:

“Vous avez confirmé dans les lieux pleins d’ennui

Ce que Newton connut sans sortir de chez lui.” 5

Atualmente, sabe-se que a eliticidade da Terra é da or-

dem de 1
294 . A discrepância com o valor 1

230 da previsão

4 “Você achatou os pólos e os Cassinis.”
5 “Você confirmou em lugares repletos de dificuldades / Aquilo que

Newton descobriu sem sair de casa.”

de Newton é atribuída à não homogeneidade do nosso

planeta.

A fórmula (7), usada por Newton, foi baseada na hipó-

tese de que a eliticidade causada por uma rotação era

bastante pequena. Colin Maclaurin, em 1742, solucionou

o problema da atração da massa de um esferoide acha-

tado sobre um ponto arbitrário, tendo mostrado que as

acelerações devidas à gravidade, no equador e nos pó-

los, tinham os valores dados por

gequador

2πGρa
=
√

1− e2

e3


sen−1e− e


1− e2


(11)

e

gpolar

2πGρa
= 2

√
1− e2

e3


e−


1− e2 sen−1e


, (12)

em que ρ é a densidade do esferoide, a seu eixo maior

e e sua excentricidade. Com tais fórmulas, ele ge-

neralizou os resultados de Newton para eliticidades

quaisquer, usando, novamente, o método dos canais, já

que tanto a aceleração centrífuga no plano do equador

quanto a aceleração da gravidade variam linearmente

com a distância ao centro. Assim, Maclaurin obteve a

fórmula

gequador − aΩ2 = gpolar


1− e2 ,

ou, equivalentemente,

Ω2 =
1
a


gequador − gpolar


1− e2


. (13)

Com os valores de gequador e gpolar explicitados em (11)

e (12), obtém-se a fórmula de Maclaurin:

Ω2

πGρ
=
√

1− e2

e3 (6− 4e2) sen−1e− 6(1− e2)
e2 . (14)

Thomas Simpson mostrou, em 1743, a partir da fór-

mula (14) de Maclaurin, que, para toda velocidade an-

gular Ω menor do que um certo valor máximo Ω∗, cor-

respondem dois e somente dois esferoides achatados.

E, quando Ω tende a zero, obtêm-se duas soluções li-

mite: uma que fornece um esferoide de excentricidade

bem pequena e outra que corresponde a um esferoide
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Figura 1. Método dos canais de Newton. O acha-

tamento nos pólos é quantificado pelo equilíbrio do

líquido em um canal imaginário que vai do pólo ao

centro e do centro ao equador. Ilustração extraída

dos Principia.

Figura 2. Uma caricatura da época ilustrando a

controvérsia entre as escolas de Newton e de Cas-

sini a respeito da forma da Terra. Ilustração ex-

traída de [2].

Figura 3. Sequências de Maclaurin e Jacobi no grá-

fico do quadrado da velocidade angular em função

da excentricidade de uma seção contendo o eixo de

rotação. Ilustração extraída de [2].

Figura 4. Uma das novas formas de equilíbrio, não

quadráticas. Esta, em “forma de pera”, foi encon-

trada por Poincaré. Ela tem dois planos de simetria,

um contendo o eixo de rotação (plano do papel), e o

outro perpendicular ao eixo. Ilustração extraída de

[12].
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fortemente achatado. A existência, portanto, de duas

figuras de equilíbrio em forma de esferoide, para cada

valor de Ω inferior a Ω∗, define as chamadas sequên-

cias dos esferoides de Maclaurin. A figura 3 mostra o

gráfico da fórmula (14), isto é, como Ω2

πGρ varia com a

excentricidade e. O máximo para Ω2 é atingido para

(e∗, Ω2
∗

πGρ )  (0.92995, 0.4493), que é obtido como solu-

ção da equação que resulta ao igualar-se a zero a de-

rivada em relação a e do segundo membro da fórmula

(14) (ver [2], p. 78).

Em [15], v.1, p. 181, Todhunter comenta que, segundo

Laplace, d’Alembert já observara a existência de mais

do que uma figura limite de equilíbrio esferoidal sem,

entretanto, determinar o número dessas figuras. Acres-

centa ainda que James Ivory fez uma menção análoga.

Daí ser razoável afirmar-se que d’Alembert foi quem

primeiro mencionou, explicitamente, a existência das

duas figuras limite de equilíbrio. As contas de Simpson

mostraram, porém, que Maclaurin já possuía, implici-

tamente, todas as informações.

Durante aproximadamente um século pensou-se que

somente os esferoides de Maclaurin representassem

as soluções possíveis para o problema do equilíbrio

de massas homogêneas em rotação uniforme, embora

Joseph–Louis Lagrange, em 1811, tenha formalmente con-

siderado a possibilidade de elipsoides com três eixos de

comprimentos distintos satisfazerem os requisitos de

equilíbrio. Porém, apesar de deduzir as equações (ver

(15)) que levariam necessariamente à existência de uma

solução distinta da de um esferoide, Lagrange concluiu,

de forma inadequada, que da ocorrência simétrica dos

eixos equatoriais decorria a igualdade dos comprimen-

tos dos eixos, conclusão que nada acrescentava às des-

cobertas de Maclaurin.

Foi Carl Gustav J. Jacobi quem, em 1834, percebeu a

falha na conclusão de Lagrange, observando que se co-

mete um grave erro ao se supor que os esferoides de re-

volução são as únicas figuras admissíveis de equilíbrio,

mesmo no contexto das superfícies do segundo grau.

Jacobi comentou também que, enquanto a solução de

Maclaurin fornece (no limite Ω2 → 0) duas soluções,

uma com e → 0 e a outra com e → 1, Legendre havia

mostrado que, se se supõe que a figura é próxima de

uma esfera, então obtém-se unicamente a primeira das

duas soluções. Segundo Jacobi, da demonstração de

Legendre decorre, por uma simples consideração, que

elipsoides com 3 eixos de comprimentos distintos po-

dem, perfeitamente, ser figuras de equilíbrio para mas-

sas homogêneas em rotação uniforme. Jacobi provou

que pode-se supor uma elipse arbitrária como forma para a

secção equatorial, ficando, a seguir, univocamente determi-

nados: o terceiro eixo (que é sempre o menor dos três eixos)

e a velocidade angular de rotação, de modo que o elipsoide

obtido seja uma figura de equilíbrio.

Aqui usou-se novamente o argumento de Newton,

construindo-se, a partir do centro do elipsoide, três

canais, acompanhando os três semieixos (dois a dois

perpendiculares) e formando vasos comunicantes pre-

enchidos com um fluido homogêneo. Calculam-se os

“pesos” do fluido nos três canais, porém, nos dois ca-

nais do equador, há que se descontar o efeito da força

centrífuga, como no procedimento de Newton. Ao

igualarem-se o “peso” do fluido no canal correspon-

dente ao terceiro eixo com os “pesos” do fluido nos dois

canais do equador, obtêm-se as duas equações seguin-
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Figura 1. Método dos canais de Newton. O acha-

tamento nos pólos é quantificado pelo equilíbrio do

líquido em um canal imaginário que vai do pólo ao

centro e do centro ao equador. Ilustração extraída

dos Principia.

Figura 2. Uma caricatura da época ilustrando a

controvérsia entre as escolas de Newton e de Cas-

sini a respeito da forma da Terra. Ilustração ex-

traída de [2].

Figura 3. Sequências de Maclaurin e Jacobi no grá-

fico do quadrado da velocidade angular em função

da excentricidade de uma seção contendo o eixo de

rotação. Ilustração extraída de [2].

Figura 4. Uma das novas formas de equilíbrio, não

quadráticas. Esta, em “forma de pera”, foi encon-

trada por Poincaré. Ela tem dois planos de simetria,

um contendo o eixo de rotação (plano do papel), e o

outro perpendicular ao eixo. Ilustração extraída de

[12].
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tes:

2A1a2
1 −

Ω2

πGρ
a2

1 = 2A2a2
2 −

Ω2

πGρ
a2

2 = 2A3a2
3 , (15)

em que A1, A2, A3 são três grandezas que só dependem

dos semieixos a1, a2, a3 do elipsoide (ver [2], p. 6). Se

a1, a2, a3 são dois a dois distintos obtêm-se, a partir de

(15), os valores de Ω e de a3 com a condição de que

a3 < a1 e a3 < a2. Além disso, se a1 = a2, as equa-

ções determinam uma configuração comum às sequên-

cias esferoidais e elipsoidais.

Referindo-se a essa descoberta de Jacobi, Thomson e

Tait afirmaram (ver [2], p. 7) que esse teorema, de 1834,

parece, em sua simplicidade, ter sido enunciado como

um desafio aos matemáticos franceses. Porém Todhun-

ter (ver [15] v.2, p. 381) não menciona desafio algum;

refere-se, isto sim, a uma comunicação de Poisson à

Academia Francesa, em 1834, que, por sua vez, fala de

uma carta de Jacobi àquela Casa anunciando dois resul-

tados: um deles é o seu teorema, acima enunciado, e o

outro tem a ver com a atração exercida por elipsoides

heterogêneos.

Em 1842, C. O. Meyer (ver [2], p. 7) mostrou que a

sequência de Jacobi bifurca da sequência de Maclau-

rin quando e = eJ , onde eJ  0, 81267 (ver figura 3).

Fazendo-se a1 = a2 nas duas equações (15) de Jacobi,

verifica-se que essas equações ficam satisfeitas no va-

lor e = eJ , para o qual Ω assume o valor ΩJ tal que
Ω2

J
πGρ  0, 37423. Segue daí, segundo Meyer, que

Ω2 < Ω2
J

acarreta a existência de dois esferoides de Maclaurin e

um elipsoide de Jacobi,

Ω2
J < Ω2 < Ω2

∗

acarreta a existência de dois esferoides de Maclaurin e

Ω2 > Ω2
∗

acarreta a não existência de figuras de equilíbrio.

Em 1846, Joseph Liouville reestabeleceu os resultados

de Meyer usando o momento angular em lugar da ve-

locidade angular ([2], p. 78, Tabela I).

O fato de que para Ω2 > Ω2
c não existem figuras de

equilíbrio para massas fluidas autogravitantes girando

uniformemente levou Johann Peter Gustav Lejeune Di-

richlet a formular, em 1856–57, a seguinte questão: o

que acontece quando a velocidade angular excede aquele li-

mite? Dirichlet decidiu, em sua pesquisa, olhar para

o problema de maneira diferente e indagou: Sob que

condições uma massa fluida homogênea, autogravitante, é

uma figura elipsoidal estacionária, isto é, pode manter uma

configuração que em cada instante tem uma forma elipsoi-

dal (que pode variar) com movimentos internos que são, em

um referencial inercial, funções lineares da posição? Assim

formulado, além do referencial inercial fixado no es-

paço, existe um referencial móvel cujos eixos coordena-

dos coincidem, em cada instante, com os eixos do elip-

soide. Além disso, se a1(t), a2(t) e a3(t) são os eixos do

elipsoide, a conservação da massa requer que o produto

a1(t)a2(t)a3(t) seja constante. Essa questão, conhecida

como o problema de Dirichlet, pode ser colocada, mais

formalmente, da seguinte maneira: Pode a posição x(t, y)
da partícula y no instante t ser dada pela fórmula

x(t, y) = F(t)y , (16)

em que a função incógnita F(t), face à incompressibilidade,

deverá, em cada instante, pertencer ao grupo de Lie SL(3)
das matrizes 3 × 3 de determinante igual a 1? Supondo

que sim e que uma configuração inicial seja uma bola

de raio r, a superfície livre do fluido, determinada

pela equação (15), será, em cada instante, um elip-

soide cujos semieixos são ra1(t), ra2(t), ra3(t), em que

a2
1(t), a2

2(t), a2
3(t) são os autovalores da matriz positiva

definida que se obtém multiplicando a matriz F(t) por

sua transposta.

Dirichlet não completou sua pesquisa sobre a deter-

minação das possíveis figuras de equilíbrio segundo as

condições gerais de sua formulação. Exibiu em deta-

lhe o caso dos elipsoides de revolução, tendo falecido

5
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Jacobi e os elipsoides com três eixos de 
simetria e de comprimentos distintos
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tes:

2A1a2
1 −

Ω2

πGρ
a2

1 = 2A2a2
2 −

Ω2

πGρ
a2

2 = 2A3a2
3 , (15)

em que A1, A2, A3 são três grandezas que só dependem

dos semieixos a1, a2, a3 do elipsoide (ver [2], p. 6). Se

a1, a2, a3 são dois a dois distintos obtêm-se, a partir de

(15), os valores de Ω e de a3 com a condição de que

a3 < a1 e a3 < a2. Além disso, se a1 = a2, as equa-

ções determinam uma configuração comum às sequên-

cias esferoidais e elipsoidais.

Referindo-se a essa descoberta de Jacobi, Thomson e

Tait afirmaram (ver [2], p. 7) que esse teorema, de 1834,

parece, em sua simplicidade, ter sido enunciado como

um desafio aos matemáticos franceses. Porém Todhun-

ter (ver [15] v.2, p. 381) não menciona desafio algum;

refere-se, isto sim, a uma comunicação de Poisson à

Academia Francesa, em 1834, que, por sua vez, fala de

uma carta de Jacobi àquela Casa anunciando dois resul-

tados: um deles é o seu teorema, acima enunciado, e o

outro tem a ver com a atração exercida por elipsoides

heterogêneos.

Em 1842, C. O. Meyer (ver [2], p. 7) mostrou que a

sequência de Jacobi bifurca da sequência de Maclau-

rin quando e = eJ , onde eJ  0, 81267 (ver figura 3).

Fazendo-se a1 = a2 nas duas equações (15) de Jacobi,

verifica-se que essas equações ficam satisfeitas no va-

lor e = eJ , para o qual Ω assume o valor ΩJ tal que
Ω2

J
πGρ  0, 37423. Segue daí, segundo Meyer, que

Ω2 < Ω2
J

acarreta a existência de dois esferoides de Maclaurin e

um elipsoide de Jacobi,

Ω2
J < Ω2 < Ω2

∗

acarreta a existência de dois esferoides de Maclaurin e

Ω2 > Ω2
∗

acarreta a não existência de figuras de equilíbrio.

Em 1846, Joseph Liouville reestabeleceu os resultados

de Meyer usando o momento angular em lugar da ve-

locidade angular ([2], p. 78, Tabela I).

O fato de que para Ω2 > Ω2
c não existem figuras de

equilíbrio para massas fluidas autogravitantes girando

uniformemente levou Johann Peter Gustav Lejeune Di-

richlet a formular, em 1856–57, a seguinte questão: o

que acontece quando a velocidade angular excede aquele li-

mite? Dirichlet decidiu, em sua pesquisa, olhar para

o problema de maneira diferente e indagou: Sob que

condições uma massa fluida homogênea, autogravitante, é

uma figura elipsoidal estacionária, isto é, pode manter uma

configuração que em cada instante tem uma forma elipsoi-

dal (que pode variar) com movimentos internos que são, em

um referencial inercial, funções lineares da posição? Assim

formulado, além do referencial inercial fixado no es-

paço, existe um referencial móvel cujos eixos coordena-

dos coincidem, em cada instante, com os eixos do elip-

soide. Além disso, se a1(t), a2(t) e a3(t) são os eixos do

elipsoide, a conservação da massa requer que o produto

a1(t)a2(t)a3(t) seja constante. Essa questão, conhecida

como o problema de Dirichlet, pode ser colocada, mais

formalmente, da seguinte maneira: Pode a posição x(t, y)
da partícula y no instante t ser dada pela fórmula

x(t, y) = F(t)y , (16)

em que a função incógnita F(t), face à incompressibilidade,

deverá, em cada instante, pertencer ao grupo de Lie SL(3)
das matrizes 3 × 3 de determinante igual a 1? Supondo

que sim e que uma configuração inicial seja uma bola

de raio r, a superfície livre do fluido, determinada

pela equação (15), será, em cada instante, um elip-

soide cujos semieixos são ra1(t), ra2(t), ra3(t), em que

a2
1(t), a2

2(t), a2
3(t) são os autovalores da matriz positiva

definida que se obtém multiplicando a matriz F(t) por

sua transposta.

Dirichlet não completou sua pesquisa sobre a deter-

minação das possíveis figuras de equilíbrio segundo as

condições gerais de sua formulação. Exibiu em deta-

lhe o caso dos elipsoides de revolução, tendo falecido

5

As análises de Meyer e Liouville sobre os 
resultados de Maclaurin e Jacobi

Dirichlet, Dedekind e Riemann
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logo depois. O trabalho foi publicado, após sua morte,

por Richard Dedekind [6], que introduziu um addendum,

no qual provou, por considerações simples de simetria,

que a todo movimento elipsoidal corresponde um ou-

tro movimento elipsoidal, o “adjunto” do inicial, tendo

mostrado, em particular, a existência, até então desco-

nhecida, dos adjuntos dos elipsoides de Jacobi.

Bernhard Riemann (ver [13] 6) resolveu o problema de

Dirichlet de forma completa, isto é, escreveu equações

diferenciais para os movimentos e determinou todas as

figuras elipsoidais de equilíbrio.

Partindo do princípio de que toda matriz F tem uma

decomposição bipolar, isto é, F = TAS, em que T e

S são ortogonais e A é diagonal, Riemann considerou

curvas F(t), no grupo de Lie SL(3), da forma F(t) =
T(t)A(t)S(t) (no caso analítico isso é sempre possível,

ver [14] e [10], p. 103) e deduziu as equações diferen-

ciais a que devem satisfazer as três funções matriciais

T(t), A(t) e S(t). Uma dedução dessas equações di-

ferenciais bastante sugestiva foi elaborada por Norman

Lebovitz, como pode ser visto em [2], p. 67–71, obtendo

em particular a equação (57) e a condição (27) de con-

servação da massa, num total de dez equações diferen-

ciais. Esse formalismo permite apresentar uma prova

do teorema de Dedekind ([2], p. 71) e exibir as integrais

primeiras da equação (57) ([2], p. 73). Ver também [10]

(Remark 5.7.12, p.107), em que a equação (57) é dedu-

zida no contexto dos corpos pseudorrígidos.

O sistema de coordenadas móvel (ligado aos eixos

do elipsoide) move-se com uma rotação T(t) em rela-

ção ao sistema fixo (ou inercial) com velocidade angu-

lar Ω(t) definida pela relação Ω(t)∧ = (ṪT∗)(t), em

que T∗ representa a transposta de T. 7 E no interior do

elipsoide há movimentos internos de rotação S(t) em

6 N. do E. Traduzido nesta edição da Matemática Universitária
7 A informação sobre a velocidade de rotação é reunida num vetor

Ω(t) tal que Ω(t)∧w fornece o vetor velocidade em w no instante

t, onde ∧ é o produto vetorial. Se w(t) = T(t)u, com T(t) orto-

gonal (isto é, T(t)−1 = T(t)∗), então o vetor velocidade em w(t)
é Ṫ(t)u, isto é, Ṫ(t)T(t)∗w(t). Como (ṪT∗)(t) tem que ser antis-

simétrica (pois a derivada de (TT∗)(t) é zero), existe um único

Ω(t) tal que as aplicações w → Ω(t) ∧ w e w → (ṪT∗)(t)w coin-

cidem. Então usa-se Ω(t)∧ para denotar a transformação linear

w → Ω(t) ∧ w, ou a matriz que a representa na base canônica.

relação ao sistema móvel com vorticidade λ(t) tal que

λ(t)∧ = (ṠS∗)(t).

Os elipsoides de Riemann são aqueles que correspon-

dem a movimentos F(t) em que Ω(t) = Ω, A(t) = A e

λ(t) = λ são constantes. Com a exceção dos elipsoides

de Jacobi, para os quais λ = 0, os demais elipsoides de

Riemann não correspondem a movimentos rígidos. Os

elipsoides “adjuntos” de Dedekind correspondem tam-

bém a movimentos estacionários, mas não são rígidos:

sua forma é mantida graças aos movimentos internos

do fluido, que são os que prevalecem. Em resumo, to-

dos os elipsoides de Riemann com λ = 0 são obtidos

por meio de uma composição do tipo

F(t) = etΩ∧Ae−tλ∧ ,

em que T(t) = etΩ∧ e S(t) = e−tλ∧ são as duas rota-

ções e A é uma dilatação. A superfície da massa fluida

mantém uma forma elipsoidal girante mas, além disso,

as partículas do fluido descrevem movimentos perió-

dicos ou quasiperiódicos, dependendo dos vetores Ω e

λ correspondentes às matrizes antisimétricas Ω∧ e λ∧,

respectivamente.

Riemann demonstrou que figuras elipsoidais de

equilíbrio são possíveis somente nas três seguintes cir-

cunstâncias:

(a) quando a rotação é uniforme e não há movimentos inter-

nos;

(b) quando as direções dos vetores Ω e λ coincidem com um

eixo principal do elipsoide (que não é o maior);

(c) quando Ω e λ não são paralelos e estão em um dos planos

principais que contêm o maior eixo.

O caso (a) conduz às sequências de Maclaurin e Ja-

cobi. O caso (b) corresponde aos chamados elipsoides do

tipo S, que incluem as sequências de Jacobi e Dedekind.

O caso (c) fornece três outras classes de elipsoides, as

chamadas classes I, II e III.

Existem, portanto, quatro classes de elipsoides com

semieixos dois a dois distintos, a saber: as do tipo S e

as dos tipos I, II e III. Se, em relação ao sistema móvel,

tivermos Ω = (Ω1, Ω2, Ω3) e λ = (λ1, λ2, λ3), os elip-

soides do tipo S são aqueles que apresentam somente

6
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um par, digamos (Ω3, λ3), diferente de zero. Já os tipos

I, II, e III correspondem às situações em que não mais do

que dois dos três pares (Ωi, λi), i = 1, 2, 3, são diferentes

de zero. Para mais detalhes, consultar [13] e [2], Seção

51.

Em [14] os autores obtêm os resultados de Dirichlet,

Dedekind e Riemann no contexto da teoria dos sistemas

hamiltonianos com simetria e, em particular, a classifi-

cação de Riemann, usando somente a existência de si-

metrias de rotação.

Apesar dos progressos obtidos com o trabalho de Rie-

mann, muitas questões ainda estavam por ser esclare-

cidas, como, por exemplo, as relações entre os elipsoi-

des de Riemann e os esferoides de Maclaurin. Há tam-

bém problemas relativos à estabilidade ou instabilidade

dos elipsoides de Riemann. Essas e outras questões têm

permanecido sem esclarecimento talvez devido ao apa-

recimento, em 1885, do célebre trabalho de Henri Poin-

caré denominado “Sur l’équilibre d’une masse fluide

animée d’un mouvement de rotation” [12]. Em sua in-

vestigação, ele desenvolveu um método para estudar

a difícil questão da estabilidade das figuras esferoidais

e elipsoidais e envolveu a consideração da existência

e propriedades de outras formas de equilíbrio. Parece

não haver dúvida de que uma análise profunda dessas

questões passa, necessariamente, pela análise harmônica

elipsoidal de Gabriel Lamé, que ele utilizou.

Antes de Poincaré já eram conhecidos alguns resulta-

dos, a saber:

(a) O elipsoide de revolução achatado é uma figura de

equilíbrio estável.

(b) Se a massa achatada de revolução não for neces-

sariamente elipsoidal e estiver dotada de um alto

valor para o momento da quantidade de movi-

mento, então encontram-se duas figuras de equi-

líbrio: uma estável, em forma de anel, e uma elip-

soidal.

(c) Existem figuras de equilíbrio, provavelmente instá-

veis, em que a massa se subdivide em vários anéis

concêntricos.

(d) A figura anular de equilíbrio é estável se se impõe

à massa a condição de permanecer em revolução e

provavelmente instável no caso contrário.

(e) Se se impõe à massa a condição de ser elipsoidal

mas não ser de revolução, o elipsoide de revolu-

ção é estável para excentricidade e < eJ  0, 81267

e instável no caso contrário. Poincaré acabou por

provar que as respostas são as mesmas se não fo-

rem impostas restrições. O elipsoide de Jacobi é

sempre estável se impusermos à massa a condição

de ser elipsoidal.

(f) Com altíssimo momento da quantidade de movi-

mento há uma forma de equilíbrio estável quando

a massa se subdivide em “planeta e satélite” com

velocidades angulares iguais entre si e iguais à da

massa inicial.

(g) Há configurações de equilíbrio em que a massa

fluida se subdivide em mais do que duas compo-

nentes, aliás todas elas instáveis.

Mesmo deixando de lado as figuras anulares e des-

conexas, Poincaré estabeleceu que existe ainda uma

grande quantidade de séries de figuras de equilíbrio.

Todas elas são simétricas em relação a um plano per-

pendicular ao eixo das rotações e, além disso, dotadas

de pelo menos um plano de simetria passando pelo

eixo, havendo também figuras não elipsoidais de revo-

lução. Entre tais séries de configurações, somente uma

é de figuras estáveis e possui unicamente dois planos de

simetria. Trata-se de uma nova figura estável de equi-

líbrio. Poincaré descobriu que, ao longo da sequência

dos elipsoides de Jacobi, há um ponto de bifurcação de

onde surge uma nova sequência chamada sequência das

figuras em forma de pera (ver figura 4) e que corresponde

a formas não quadráticas de equilíbrio.

Essas formas poderiam dar origem, após maiores de-

formações, a uma nova figura com um satélite associ-

ado. Poincaré conjecturou ainda que em outros pontos

de bifurcação da sequência de Jacobi poderiam também

surgir figuras em forma de pera dando origem a massas
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com dois satélites associados, três, e assim por diante.

A partir de um certo ponto ele assim se manifestou no

artigo: “Qu’on me pardonne d’employer un langage aussi

dépourvu de précision mathématique” 8.

Poincaré mostrou, ainda, que os elipsoides de revolu-

ção são estáveis se eles forem menos achatados do que

aquele que é, ao mesmo tempo, de Jacobi. Os elipsoides

de Jacobi são estáveis se eles forem muito pouco alon-

gados. E, no final desse célebre trabalho, Poincaré fez

ainda as seguintes considerações, que passarei a menci-

onar, ainda que superficialmente:

“Admitamos uma massa fluida homogênea

sujeita inicialmente a um movimento de ro-

tação; imaginemos que tal massa se contraia

ao se resfriar lentamente, mas de maneira a

permanecer homogênea. Suponhamos que o

resfriamento seja suficientemente lento e que

o atrito interno seja bastante forte para que

o movimento de rotação permaneça o mesmo

nas diversas partes do fluido. No início, como

a densidade é muito baixa, tem-se que a figura

do fluido é um elipsoide de revolução bas-

tante próximo de uma esfera. O resfriamento

tenderá inicialmente a achatar o elipsoide que

permanece, entretanto, como sendo de revo-

lução. Quando o achatamento ficar próximo

de 2
5 , o elipsoide deixará de ser de revolução

e tornar-se-á um elipsoide de Jacobi. O res-

friamento continuando, fará com que a massa

deixe de ser elipsoidal para transformar-se em

forma de pera. Tudo faz crer que a figura irá

partir-se em planeta e satélite.”

Houve ainda, sobre o assunto, ulteriores esforços de

Aleksandr M. Lyapunov, que também, por volta de 1900,

trabalhou no tema ([7]) e parece não ter concordado in-

teiramente com as provas de Poincaré. Trata-se de um

importante trabalho que estabelece, com precisão e de

forma pioneira, o conceito de estabilidade para siste-

mas dinâmicos. Em particular, no contexto das figuras

de equilíbrio, o trabalho contém material de indispen-

8 “Que me perdoem de empregar uma linguagem tão desprovida

de precisão matemática”

sável leitura.

Já neste século, por volta de 1924, Élie Cartan estabe-

leceu que o elipsoide de Jacobi fica instável no primeiro

ponto de bifurcação e tem um comportamento bem di-

ferente daquele do esferoide de Maclaurin, que é está-

vel antes e depois do ponto de onde surge o ramo dos

elipsoides de Jacobi ([1]).

O problema da estabilidade das figuras de equilíbrio,

bem como a análise da questão das configurações em

forma de pera de Poincaré, são de extrema dificuldade e

estão ainda muito longe de uma resposta final. Trata-se

de estabilidade em relação a todas as perturbações possíveis

próximas da configuração a ser estudada, em que nos de-

frontamos com um problema em dimensão infinita, já

que as perturbações são as mais genéricas possíveis que

satisfazem as equações da hidrodinâmica. Já o estudo

da estabilidade dos elipsoides de Riemann relativamente às

perturbações do mundo do problema de Dirichlet, que é de

dimensão finita, é bem mais razoável de ser analisado

mas, ainda assim, apresenta muitas dificuldades. Al-

gumas das poucas respostas dadas por Riemann foram

objeto de contestação por Chandrasekhar e seus cola-

boradores, e uma extensa lista de objeções aparece no

final do capítulo 7 de [2] (ver ainda [4]).
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Figura 1. Método dos canais de Newton. O acha-

tamento nos pólos é quantificado pelo equilíbrio do

líquido em um canal imaginário que vai do pólo ao

centro e do centro ao equador. Ilustração extraída

dos Principia.

Figura 2. Uma caricatura da época ilustrando a

controvérsia entre as escolas de Newton e de Cas-

sini a respeito da forma da Terra. Ilustração ex-

traída de [2].

Figura 3. Sequências de Maclaurin e Jacobi no grá-

fico do quadrado da velocidade angular em função

da excentricidade de uma seção contendo o eixo de

rotação. Ilustração extraída de [2].

Figura 4. Uma das novas formas de equilíbrio, não

quadráticas. Esta, em “forma de pera”, foi encon-

trada por Poincaré. Ela tem dois planos de simetria,

um contendo o eixo de rotação (plano do papel), e o

outro perpendicular ao eixo. Ilustração extraída de

[12].
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Observamos também que Lyapunov não fez restri-

ções às conclusões de Riemann, tendo provado a estabi-

lidade das figuras elipsoidais de revolução no contexto

de perturbações não necessariamente elipsoidais. Em

[5], os autores utilizam técnicas e evidências numéricas

para abordar o problema da estabilidade dos elipsoi-

des com três eixos distintos. Além disso e de outras

interessantes questões, ao retomarem os trabalhos de

Chandrasekhar, efetuam cálculos que confirmam algu-

mas das conclusões de Riemann, mas afirmam encon-

trar discrepâncias com as conclusões de Chandrasekhar

sobre o que este autor chama de “eliticidade” (estabi-

lidade linear). Em trabalho recente ([11]), são utiliza-

das interessantes técnicas geométricas para obter uma

caracterização, não só das condições para a existência

de elipsoides de Riemann com pelo menos dois eixos

iguais, como também para a descrição de sua estabi-

lidade (não linear) dentro do mundo do problema de

Dirichlet.

Essas considerações mostram que há uma grande

avenida a ser percorrida sobre o assunto das figuras de

equilíbrio e de sua estabilidade. Uma abordagem so-

bre as ideias de Poincaré e Cartan faz-se necessária, es-

pecialmente no que diz respeito às bifurcações que dão

origem às figuras em forma de pera, em toda a generali-

dade das conjecturas de Poincaré. Também as questões

da estabilidade das figuras de equilíbrio conhecidas, in-

clusive as analisadas por Cartan e Lyapunov, entre ou-

tros, merecem, ainda, muito esforço e atenção por parte

dos especialistas.

O estudo da estabilidade das massas fluidas em ro-

tação, homogêneas ou não homogêneas, é de extremo

interesse em astrofísica. No final do livro “The Stability

of Rotating Liquid Masses” (ver [8]), de R. A. Lyttleton,

publicado em 1953, há um capítulo denominado “Cos-

mological implications”, em que se constata a impor-

tância e a interdisciplinaridade do assunto. Matemáti-

cos, físicos, astrônomos, astrofísicos e outros cientistas

têm ainda um longo caminho a percorrer nos meandros

dessa teoria que, a nosso ver, ainda se encontra em sua

infância.
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Figura 1. Método dos canais de Newton. O acha-

tamento nos pólos é quantificado pelo equilíbrio do

líquido em um canal imaginário que vai do pólo ao

centro e do centro ao equador. Ilustração extraída

dos Principia.

Figura 2. Uma caricatura da época ilustrando a

controvérsia entre as escolas de Newton e de Cas-

sini a respeito da forma da Terra. Ilustração ex-

traída de [2].

Figura 3. Sequências de Maclaurin e Jacobi no grá-

fico do quadrado da velocidade angular em função

da excentricidade de uma seção contendo o eixo de

rotação. Ilustração extraída de [2].

Figura 4. Uma das novas formas de equilíbrio, não

quadráticas. Esta, em “forma de pera”, foi encon-

trada por Poincaré. Ela tem dois planos de simetria,

um contendo o eixo de rotação (plano do papel), e o
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